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aaktin um lá prysky ice
aba arab. velký šátek
aba druh betonových pilot
abacinace osln ní
abacista po tá
abalak um lá prysky ice
abannace ro ní výpov
abasie neschopnost ch ze
abassi jemná bílá vlna
abats makedonská hrubá vln ná látka
abáz perská váha k vážení perel
(145,8 mg)
abbas opat ( ec.)
abbate mladší sv tský duchovní
abbuna hlava etiopské církve
abdruk otisk
abiad bílá, egyptská vlna
abietin normální heptan
abietin náhražka petrolejového benzínu
abigeát krádež dobytka
abjekce pohrdání
abjurace k ivá p ísaha
ablast zmizení n kterého rostlinného
ústroje, ablastace
ablatio odd lení (z lat.)
ableger dít , sazenice, roub, odnož
ablepsia slepota
ablézovat odlou it, vyst ídat
ablutio omytí (z lat.)
abnegace odep ení, odmršt ní
abojas syrské hedvábné plášt
abondace nadbytek
abordáž útok vále ných lodí ostruhou;
oslovení lodí na mo i, abordage
abort záchod (z n m.)
abraxas starov ký rytý kámen, amulet
abrégé krátký obsah, p ehled
abrechnunk zú tování
abrichtunk výcvik
abrin jed ze semen ke e abrus
abstergens projímadlo
abštajg zapadák, též abštajk, abštajgl
acajou mahagon
acclusum p íloha ú edních spis
acedie tupost, lhostejnost
AcEm aktiniová emanace
acerdol lék p i pr jmech
aceta druh um lého hedvábí
acetal slou enina aldehydu s alkoholem
acetometr octom r

acetonal náhražka octanu hlinitého
acetum ocet
acidur slitina na el. vodi e se spec. izolací
proti vlhkosti; k emíková slitina
acme pod adná americká bavlna
acoltello silni ní dlažba ze zvonivek
acquit stvrzenka, knitance
acri surová syrská bavlna
acria ostré látky, lé iva
acrisol um lá prysky ice
acromal um lá prysky ice
actum skon eno a podepsáno
acuta smíšený varhanní rejst ík
acyesis neplodnost, nemožnost pravideln
rodit
adagium p ísloví, po ekadlo
adaktor donucovatel, donaše
adalin lék na spaní, utišující
adamák nahá
adamsite plyn arsinový dráždivý
adana druh levantské bavlny
adapangia surové bengálské hedvábí
adarma jihoamerická váhová jednotka
(1,792 g)
adatais jemný bavln ný indický mušelín
addatais jemný bavln ný indický mušelín
Adco p ípravek pro výrobu um lé mrvy
addio it. sbohem!
addukce p ivedení
addix ecká objemová jednotka (3,6 )
addosovat p evést rubopisem
adee délková jednotka v Madrásu
(28,58 cm)
adekvace p im enost
ademinens chvalitelb (známka)
adenasa ferment obm ující adenin
aderisace úprava pneumatiky p í ným
roz ezáním
adherence p íslušenství
adiafanní nepr zra ný
adiafon druh harmoniky a klavíru
adiaforon ned ležitá v c
adikový pocházející ze semen rostliny irvingia
Barteri (tuk)
adilol druh fotogr. vývojky
adipidní tu natý, nežíznivý
adiposis ztu n ní
adipsie nechu pít
adjacent soused, pomezník
adjoint pobo ník, nám stek, p íru í
adjudikace soudní p i ení
adjungovat p ipojit
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adjunktura hodnost, ú ad adjunkta
adjustment úprava, vyrovnání, rozvrh,
rozpo et
adjuvantia léky dopl ující ú inek hlavního
lé iva
ádl šlechta (n m.)
admirace obdiv
admitovat p ipustit
adnatus vrozený (lat.)
adnex(e) p ív sek, p íslušenství, p ípojka
adnotanda k zapamatování
adonit druh alkoholického cukru
adorální p íústní
adorin zásyp proti pocení nohou
adresstyp adresovací stroj
adriatical lehká hliníková slitina
adromand nerost ( ernidlo)
adskripce p ipsání
adstant pomocník (lat.)
adulace pochlebování
adulterace zhoršení
adurol druh fotografické vývojky
adusování zm k ování (litiny)
advance slitina a niklu (odporový kov)
advekce p ívod vzduchu
adversus proti
advice zpráva, náv ští, rada
advitální doživotní
adýrovat s ítat
AEG berlínský elektrotechnický závod
aegideon ecký drnkací hud. nástroj
aegis štít ( ec.), zákal rohovky
aéral lehká slitina
aeratér p ístroj k prov trávání nadojeného
mléka
aerátor za ízení k provzduš ování vody
aerobacie letecká akrobacie
aerobat kejklí
aerocele vzduchová kýla
aerofon harmonium
aerofor pom cka k udržování dlouhých tón
dechových nástroj
aerografie popis vzduchu
aerogram letecký telegram
aerokarpie uzrávání plod ve vzduchu
aerokret beton plynový s p ísadami písku a
hliníkovými prášky
aeromanie p edstava duševn chorého, že letí
aeromantie v št ní podle pov t í
aeronef letadlo (fr.)
aeroradio telekomunikace pro letecké ú ely
aerostacie soubor nauk o letu p ístroj leh ích

než vzduch
aerozoa mikroorganismy žijící ve vzduchu
aes peníze (lat.)
aessa perské javorové d evo
AFI ímská fotografická tisková kancelá
(Agenzia Fotografica Internazionale)
afikovat postihovat
aflaston vy ezávané ukon ení na zádi triery
afosit bezpe nostní trhavina
afrenie získané zblbnutí
afridi upravený saflorový olej
afridol dezinfek ní p ípravek
afrikaans afrikánština
aftongie k e p i pokusu o mluvení
afunkce porucha funkce
aga tatarský ná elník
agara ínské vonné d evo
agaricin lék proti pocení; projímadlo
agarik bedla ( ec.)
agate achát (fr.)
agatit sm s mastku a vodního skla
age tuk mexický z ervce Coccus axin; též
axin; užívá se jako kolodium a pokost
agémina ornamenty z drahých kov v
kovových p edm tech, zakládání
agene zp sob b lení mouky
ageratum letni ka
agfa druh um lého hedvábí
agger staro ím. obléhací násyp
agmatin látka ve spermatu sled
agnomen ást staro ím. osobního jména
ago siln lepivé tmelidlo
agrégé osoba zp sobilá vyu ovat na st ední
nebo vysoké škole (ve Francii)
agrément hudební ozdoba
agresiny látky podporující vývin
mikroorganism v t le
agrumi citrony a pomeran e (plody i stromy)
agu um lé vláknité desky
aguja kán jihoamerické
aguma mouka z odtu n lých sojových semen
agurin mo opudný lék
ahrami perský mnohobarevný kv tovaný
kartoun
ahu jemná vlna tibetských gazel
acheir lov k bez rukou
aida vzorovaná tkanina na pokrývky
aide pomocník (fr.)
Aiglon Orlík (fr. název Napoleonova syna)
aigu ostrý (fr.)
aiguille hrot (fr.)
aichamt cejchovní ú ad
ail chata altajských ko ovník , aul
ailant pajasan
ailerons k idélka (u letadla)
airol zásaditý jodidgalát bizmutitý
ajamis pestré levantské kartouny
ajanta druh indických fresek
ajo vychovatel d tí u it. dvora
ak(a) holandský nákladní lun, aak
akagin isticí hmota pro acetylén
akampsie topornost, neohebnost
akažu mahagon
akcedovat souhlasit, p istoupit
akcidens p ídatek
akcident d lník pro p íležitostnou práci

akestoma p ebujelé zrn ní ran
akinesie ztvrdnutí
akita režné jap. hedvábí
akitovat potvrdit (fr.)
akludovat p ipojit
aklusum p íloha
akolasie nevázanost
akolytace p isluhování p i bohoslužbách
akon druh rostlinného hedvábí
akonia smíšenina solí na tlumení prašnosti
silnic
akont om j
akordovat smluvit práci
akrální nejvýše ležící
akre druh egypt. bavlny
akresina sm s parafinu a prysky ice
akrit slitina na ezací nástroje
aksle paždí, rám , nárame ek (krej ovský)
aktinita chemické p sobení sv telné energie
aktol kyselý mlé nan st íbrný
akumba druh poloopice
akumetr sluchom r
akumináty chorobné výr stky na k ži
nebo sliznicích
akusimetr sluchom r
akvadag koloidní emulze grafitu s vodou
akvakáda plavecká podívaná
akvamanil st edov ká nádoba k umývání
akvametr vodom r
akvaplán sportovní prkno tažené motorovým
lunem
akvit potvrzení p ijaté v ci
alabam p edpokládaný chemický prvek
alabama odr da severoamerického bavlníku
aladar slitina k emíku s hliníkem
aladša pestré bavln né orientální šátky
alaktie bezmlé nost
alalie neschopnost z eteln hláskovat
alamba druh severoamerické bavlny
alantois blanitá vychlípenina z b išní strany
kone ník zárodku vyšších obratlovc
alapurin istý lanolin
alaska druh esané vlny s bavlnou
albargin slou enina st íbra se št penými
produkty želatiny
albata druh niklové mosazi
albergo noclehárna (it.)
albertoly skupina um lých prysky ic
albidur lehká slitina hliníku a železa
albion olovo plátované cínem
albisiphon basová flétna
alboid britský post íb ený kov
albolit magnesitová malta
alboresin um lá hmota
albulaktin albuminový p ípravek
albuminosa látka získaná ú inkem alkálií na
bílkoviny
albumosy látky vzniklé trávením bílkovin
alburnum b l ro ních kroužk d eva
alca(l)de šp. starosta obce
alcatifa drahocenné orientální koberce a
alouny
alcatquen perské koberce prokládané zlatem
alcazar šp. hrad, tvrz
alclad americká slitina
alcoa hliníkové slitiny
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alcouchi brazilské prysky ice bohaté
balzámem
aldal lehká hliníková slitina
alderman angl. len m stského zastupitelstva
aldorfit bezpe nostní trhavina
aleatico sladké toskánské víno
alegorika jinotajný ráz
alegovat uvád t, citovat
alegria druh cikánského tance
alembík destila ní p ístroj, k ivule
alepine druh polohedvábné tkaniny
aleppo k ra jedle z oblasti St edozemního
mo e; druh esané bílé vlny
alerion orlice bez stojá k (v heraldice)
aleudrin uklid ující a uspávací lék
aleurites pryšcovité indo ínské stromy
aleurometr p ístroj ke zkoušení mouky
aleuron lepek
aleuronát bílkovinná mou ka z pšeni ného
lepku
alfalát um lá prysky ice
alfenid galvanicky post íb ený pakfong
alferium hliníková slitina
alfitit sm s nerost vznikající usazováním
alfol hliníková folie k tepelné izolaci
alga vodní asa, chaluha ( ec.)
algaroba chlebo ; d evo z argentinského
stromu prosopis alba
algarobilla stromové lusky poskytující
t íslovinu
algedo bolestivost
algérienne vln ná látka s barevnými p í nými
pruhy
algesimetr p ístroj k m ení prahového
popudu (v psych.)
algidita snížení t lesné teploty pod 36°C
algidní chladný, mrazivý
algidus ledový
algie bolest
algin žlutavý prášek z mo ských as
algofon ho i ný líh
algolagnie rozkoš p i p sobení nebo snášení
bolesti
algolový kypový (barvivo)
algor mrazení; stydnutí mrtvoly
algosis onemocn ní asami a plísn mi
algrafie reproduk ní technika (s hliníkovými
deskami)
alguensin p ípravek z mo . as na apretury
alienovat zcizit
alifatoresiny skupina p irozených prysky ic
alignement p ímá ára, stavební ára
alikvantní neobsažená v celku beze zbytku
alimentátor p ístroj k napájení parních kotl
alineátor hran lek, zrcátko k vyty ování
stálých úhl , spoušt ní a vzty ování kolmic
aliovci šíité
alkalescence zásaditá reakce
alkalina zásadité léky
alkalsit perchlorátová trhavina
alkána ko eny poskytující kosmetické barvivo
alkanin nachov ervené barvivo
alkarrazzas chladicí nádoby k p echovávání
pitné vody
alkazar hrad, tvrz
alkiritah kurdistánské zne išt né druhy

tragantu
alkoholika lihové nápoje
alkosoly alkoholické koloidní roztoky
alkydaly druh um lých prysky ic
alkylhaloid slou enina alkylu s halovým
prvkem
allagit filtra ní látka na zmek ování vody
allantiasis otrava klobásovým jedem
allapat p íze z kokosových vláken
allconcert d ív jší druh rozhlasových p ijíma
allen druh americké bavlny
allguhst druh tvárnicových strop
alloa druh vln né p íze trojmo skané
allotment podíl, úd l, los, parcela
allure fr. ch ze; nep kné chování
alluse e nická narážka
alluvio náplav
almadina kau ukovitá klihovitá hmota
almahr železné d evo ze Sumatry
almajan dlažební kau uková hmota
almansor obhájce, vít z (z ar.)
almasilium slitina hliníku s ho íkem a
k emíkem
almaviva krupicový nákyp
almelec franc. lehká slitina
almerio druh špan l. vína
almukantar p ístroj na sou asné ur ení
astronomické ší ky i asu
alneon hliníková slitina
alnus loket (míra)
aloes indické orlí d evo
aloin projímadlo
alotriologie uvád ní myšlenek s v cí
nesouvisejících
aloxite um lý korund
alpax hliníková slitina
alpina alpská, velehorská kv tena
alqueira portugalská dutá míra
als ob (n m.) jako kdyby
alsifilm nespalitelný papír z jílu
alsimin slitina k emíku a hliníku
alsol svíravý lék
alstonit izomorfní sm s uhli itanu barnatého a
vápenatého
altanol slou enina zásaditého octanu hlinitého
s taninem
alterantia zjina ující léky
alterkace spor, hádka
alternans st ídavý tep
alterovaný snížený nebo zvýšený (tón)
altesse fr. výsost
althaea proskurník, ibišek
altimetr výškom r
altimetrie nauka o výškovém m ení
altiplana šp. náhorní planina
aludel staré za ízení k srážení rtu ových par
p i výrob rtuti
aludur lehká hliníková slitina
alufont lehká hliníková slitina na odlitky
alumatol anglická výbušnina
aluminofon bicí nástroj podobný xylofonu
alumnát, alumneum kn žský seminá
alumnol bílý dezinfek ní prášek
alundum brousicí hmota; druh pr lin itých
desek
alunogen síran hlinitý

alutan koloidní hydroxid hlinitý
alusil lehká slitina hliníku, k emíku a m di
aluviony naplaveniny
aluvium naplavenina, nános
alveolaris onemocn ní alveol
alvus dutina b išní, b icho; výkaly
alypin znecitlivující prášek
alýry nep kné chování
alzamento it. zvednutí
alzen, alzinc slitiny hliníku se zinkem
amabucy irské tkané hrubší ln né plátno
amalit druh um lé prysky ice
amalrikán p íslušník st edov ké pantheistické
sekty
amandka luha ovická lé ivá voda
amandola mandlovec
amanouri druh levantské bavlny
amarrage obvazek lanový; zakotvení
amat(ov)ky housle od Amatiho
amause sklovina na um lé drahokamy
amax ložiskový olov ný bronz
amazon druh dámské vln né látky
ambánový mandlový (olej)
ambar port. skladišt , sýpka
amberit bezdýmný prach; izola ní látka
ambiente okolí t la (v malí ství)
ambigu karetní hra
amblotica léky vyhán jící plod
ambretka hruška s vonnou š ávou
ambrin sm s parafinu s ambrou
ambrit druh prysky ice
ambroid lisovaný jantar
ambroin um lá prysky ice
ambrotin tekutý malí ský sikativ
ambrotypie zp sob fotografie na skle
amcták ú ední den (z n m.)
amenee bengálská bavln ná látka
amenita p vab (lat.)
amenti egyptská íše mrtvých
ameral v dro z nepromokavé plachtoviny
amerikán druh brambor
amerikánka tiska ský lis p íklopový
ameripol um lý kau uk
amertis indické kaliko nebo bavln ná látka
k potišt ní
ametabolní neprom nný ( ec.)
ametrie nesoum rnost
ameublement nábytek a ná adí k za ízení
p íbytku
amfidisky t líska z oxidu k emi itého u
sladkovodních a mo ských hub
amfimacer druh veršové stopy
amfiola nádobka na roztoky lék
amfolyty amfoterní elektrolyty
amfotis kukla eckých rohovník
amianit izola ní hmota z azbestových odpadk
amictus kn žský šátek na ramena
amicus p ítel
amidogen výbušnina
amidol vývojka pro rychlé vyvolávání
amidon škrob
amiens pevná vln ná tkanina
amiésite zp sob hotovení silni ní kameniny
amikrony ástice nerozeznatelné ani
ultramikroskopem
amink stupnice ponoru na obou bocích lodi
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Amis a Amil v rní p átelé
ammonal d lní trhavina
amnion ov í mázdra
amoce odstran ní
amonal, amonit trhaviny
amoncarbonit bezpe nostní trhavina
amonimetr dusíkom r
amonin prací prost edek
amorces prskavky; papírové rozn tky
amorella kyselá t ešn
amount obnos, ástka (angl.)
amour fr. láska
amovovat odstranit, odcizit (lat.)
ampco druh hliníkového bronzu
ampulla rozší enina (med.)
amtýrovat ú adovat
amurca usazenina z olivového oleje
amuretové mimosové (d evo)
amusette staré d lo nejmenší ráže
amusement zábava
amusie nedostatek hudebního sluchu
amvis stará bezpe nostní trhavina
amygdala mandle ( ec.)
amyl organický radikál
amylen uhlovodík z ady olefin
anabat staro ecký dostihový jezdec
anacidita(s) úplný nedostatek kyseliny solné
v žalude ní š áv
anaesin, anaesthol místní anestetika
anafyt listový lánek
anaglyf druh tišt ného stereoskopického
obrazu
anaglypt vypuklá práce z kovu
anagoge r ení s p eneseným významem
anakampis odraz sv telných paprsk
anaklasis lom sv telných paprsk
anakoluthie chorobné vynechávání slabik a
slov
anamnestika um ní zdokonalit pam
ananabasie duševní neschopnost stoupat do
výšek
ananastasie duševní neschopnost povstat
ananké zosobn ná nutnost
anaplas reproduk ní technika
anaplastika operativní úprava vn jších ástí
t la
anasfalt asfaltovitá látka
anastase ozdrav ní, povstání
anastatika r že z Jericha
anatonosa zvýšení normálního osmotického
tlaku bu ky
anatron skelná p na
anáty dávky placené papeži
anaudia neschopnost lánkovan mluvit
andalusák, andalusan k z andaluského
plemene
andamento volná mezihra ve fuze
andersovci lenové vojska gen. Anderse
andrin mužský hormon
andruša druh t žkého raketového náboje
anemotrop v trník
angariace, angarie právo rekvizice nevále né
lodi za náhradu
angelica and lský ko en; varhanní rejst ík;
odr da loutny
angellozer stroj k úprav terénu

angelus and l; klekání
anglonorman ušlechtilý k
anglofrancouzského p vodu
angola bavlna z portugalské záp. Afriky
angor druh bavln ného šátku
angora lesklá látka
angorka angorská ko ka
angr železný k l (cirkusový)
ángrif útok (z n m.)
angula ind. jednotka délky
angulus úhel (lat.)
anhedonie nedostatek pocitu rozkoše
anch egyptský k íž
anchovis naložená sardela
anikultura ošet ení kone níku
animalita animálnost, živo išnost
animus duch, úmysl
aniodol sm s formalinu s glycerinem
aniol sm s anilinu a etanolu
anisette anýzová ko alka
ankylotom léka ský zak ivený n ž
Anleihe n m. státní ve ejná p j ka
anna indický drobný peníz
an(n)alin mlé ná b loba
annalyth izola ní kameny ze sádry, písku a
strusky
an(n)áty dávky placené papeži
annotata poznámky
annuaire ro enka, kalendá (fr.)
annuale chrámová výro ní slavnost
anoia blbost (med.)
anolyt anodový elektrolyt
anostosa mizení kostní tkán
ant ástice protoplazmatu
antalgika léky proti bolesti
antemion starov ký ornamentální pás
antenor zásuvkový spína k použití el. sít
jako antény
anterisma op rný pilí zužující se nahoru
anterotika léky snižující pohlavní dráždivost
antesolarium p íst ešek proti slunci
anthem forma anglikánských církevních
skladeb
anthemion rostlinný ornament
anthion prost edek k odstran ní stop fixáže
(ve fot.)
anthrasol išt ný dehet
antiabrin protijed proti abrinu
anticamera it. p edpokoj
anticinobr napodobenina cinobru
anticorodal hliníková slitina
antidinika prost edky proti závrati
antifon ušní ucpávka
antikisovat napodobovat antiku
antilab protisy idlo
antimarin lék proti mo ské nemoci
antimery ásti t la ležící soum rn proti sob
v p í né t lní ose
antiplanet dvojdílný fot. objektiv
antiportikus otev ená sloupová p edsí
antipyron hasicí p ístroj
antirabika prost edky proti vzteklin
antiricin protijed proti ricinu
antisialika prost edky omezující vym šování
slin
antiskabin tekuté mýdlo proti svrabu

antitetanika léky proti tetanu
antitypika léky proti chorobám pravideln se
opakujícím
antozonidy oxidy kov bohatší kyslíkem
antraplast náplast
antrofor nástroj na vpravování lé iv do t la
antroskop p ístroj k vyšet ování elních a
obli ejových dutin
anulátor varhanní p erušova , vypína
anuly prstence sloupové hlavice
aoidé ec. zp v
aoidos staro ecký p vec
aorasie neviditelnost, slepota
aouaraový zhotovený z plod aouaraové
palmy (olej)
apcajchn odznak (z n m.)
apcúk srážka z ceny zboží (z n m.)
apelplac místo k apelu v konc. táborech
apella druh opice
aperea jihoam. hlodavec podobný mor eti
aper(i)tiva projímadla
aperitol mírné projímadlo
apikultura v ela ství
apioid hruškovitý tvar
apiol petrželový kafr
apisin v elí jed
apodakrytika slzotvorné látky
apodosis záv tí (v period )
apokonin dehet ke kropení silnic
apolysin protihore ný prášek
apomekometr zrcátkový p ístroj k hrubému
m ení výšek
apomorfin um lý alkaloid proti kašli
aponovat p iložit
aposafranin ervené barvivo
apostema vnit ní v ed, hlíza
apostolikum apoštolské vyznání víry
apotomé rozdíl dvou úse ek; chromatický
p ltón
appena it. velmi málo
appoint doplatek, díl í sm nka, ást kapitálu
appt díl í sm nka
aprám odkrývka uhlí (z n m.)
apresentovat zp ítom ovat
apret škrobená látka na podšívky
apreturna úpravna
aprikace slun ní se
aprikosa meru ka (z arab.)
apriorita apriornost
apron zpevn ná plocha (pro letadla)
apruže hat (z fr.)
apsecágr druh truhlá ské pily
apšíd odchod, propušt ní
apšrajbunk odpis
apštajk pokoutní hotek
apštant odstup
apt díl í sm nka
aptajch hloubení
aptajlunk odd lení
apucr rohožka
apurement ú etní uzáv rka
ara zp sob loužení a odchlupování; brejlovec
egyptský
arabin hl. sou ást arabské gumy
arabit p timocný alkohol
aracaiju, aracati brazilská bavlna
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arachnolysin pavou í jed
araka sv tle fialové brazilské d evo
arancini proslazená a cukrem potažená
pomeran ová k ra
araribá tropická brazilská d eva
araroba prášek z dutin brazilských strom
araukarity zk emen lé kmeny rodu araukarites
arazzi nást nné gobelinové koberce arraské
arbascio albánská a makedonská silná hn dá
tkanina
arcišvindl velký podvod
arcisolie samostatné v tší výklenky
v katakombách
ardé druh sladké papriky
ardeb eg. obilní míra (183 – 200 )
ardidos zapa ená zrnka surové kávy
ardisia rostlina klíman
ardit um lé vlákno z burských o íšk
arditi it. p ší úderné oddíly
ardometr žárom r
ardor pal ivá bolest
ardore it. žár, zanícení
aredas ind. jemná lesklá tkanina
arenatio horká píse ná koupel
arenga cukrová palma
arénole druh tavitelného cementu
areté ec. zdatnost
arethusa ec. pramen; víla pramene
argandka druh lampy
argenta druh žárovky
argentalium hliník s malou p ísadou st íbra a
ho íku
argentamin st íbrnatý lék
argenterie st íbrné ná iní
argentin cín s p ísadou antimonu
argentol protihnilobný prost edek
argentování post íb ování
arghan látka z vláken divokého ananasu
argilit hliníková slitina
argilla bílá hlinka
arginasa enzym št pící arginin
arginin kyselina ve slezin savc a v klí cích
semen
arglutol prášek k vnit ní dezinfekci
argolit um lá rohovina
argonin slou enina sýroviny se st íbrem
argusoid druh nového st íbra
argutie p ejemn lost e i
argyrol lék proti kapavce
arheol alkohol v santalové silici
arché ec. princip
archeus životní duch
arieta ostruha vále né lodi pod hladinou
ariki druh mlé né ko alky
aristo druh kopírovacího papíru
arit slou enina arsenu, antimonu a niklu
aríš perská délková jednotka (9,71 cm)
arkan kavkazská jednotka délky (25,6 m)
arkansas p irozený severoamerický
obtahovací brousek
arkebuzáda aromatická tekutina vodn
alkoholická
arkite bezpe nostní trhavina
arko surová mosaz; druh mosazi
arkograf zrcadlový p ístroj k vyty ování
kružnic a oblouk

arkosa odr da pískovce
arktace zúžení
armadilla šp. malá vále ná lo
armagnak druh fr. likéru
armandil pásovec šestikruhý
armatér rejda (fr.)
armil(l)a starov ký hv zdá ský p ístroj
armistice fr. p ím í
armjak rus. dlouhý selský kabát
armoriál seznam erb
armure pevná hedvábná látka
arnautka druh pšenice
arnotto míšek obalující semena oreláníku
barví ského
arnicin ho ká látka v kv tech arniky
arogovat si osobit si
aromatika vonné látky
aromenit nát rová hmota na železo
arovira d evo brazilského pep ovce
arpent fr. plošná míra, jitro
arrastra šp. mlýn na drcení rudy
arratel portugalská jednotka váhy (459 g)
arrha ec. závdavek
arrosio nahlodání (lat.)
arsa mongolská lihovina z kumysu
arsamon p ípravek k podkožním injekcím
arsonvalisace použití el. proudu k lé ení
arsylin druh bílkoviny obsahující arsen a fosfor
artless angl. prost , p irozen
artofag chlebojed
artopton p ístroj k p ibližnému ur ení pe ivosti
mouky
a n m. zadnice
asado šp. hov zí pe en na rožni
asagaj africký ošt p
asar pahorkovitá nakupenina ledovcového
slínu
asarin p ípravek z kopytníku
asaron sou ást silice puškvorcové a z ko ene
kopytníku
asberry ložiskový kov
asbestik ohnivzdorná sm s asbestových
vláken s hadcovou mou kou
asbestin(a) izola ní ohnivzdorný nát r;
asbestové vlo ky
ascaris škrkavka, hlísta
ascense výstup
aseptol protihnilobná tekutina
asfaldurit tekutina z p irozených asfalt
asfalin výbušnina
asfaltovna výrobní místnost asfaltových
výrobk
asfyktika látky zp sobující asfyxii
asfyxie zdánlivá smrt (uváznutím dechu)
ashumi druh špatné eg. bavlny
asiderily meteorické kameny bez železa
asitia nechutenství; post ní se; nežíznivost
askari evropsky vycvi ený africký voják
askaris škrkavka
askelie beznoží
asklepias rostlinné hedvábí
askol druh živi ného cementu
askolin roztok kyseliny si i ité v glycerinu
askus v ecko
aslamka nákladní lodice na dolní Volze
asparagin amid kyseliny aspargové

asper turecká st íbrná mince
aspin druh leteckého motoru
asprezza it. drsnost
assalto druh volného šermu
assamar rozkladný produkt p i zah ívání
rostlinných nebo živo išných látek
assatio va ení lé iv, pokrm ve vlastní š áv
assiette fr. talí , p edkrm
assili druh eg. bavlny
astar druh maloasijského bavln ného plátna
asteriskos hv zdi ka (v tisku)
asterol prášek na rány a k dezinfekci
astrafil druh p íze z um lého hedvábí
astral išt ný severoamerický petrolej
astralit sklo s modravým t pytem
astralon náhražka celuloidu
astroida k ivka hv zdice
asurol rtu natý lék
aswail medv d pyskatý
asymetr kontrolní p ístroj t ífázového el.
proudu
atabek tatarský ná elník
atamanština dobrodružný život
atebrin lék proti tropickým nemocem
atechnie neum lost
ateknie bezd tnost, neplodnost
atelety kovové ozdoby pro masitá jídla
atmokausis žehání horkou parou
atofan, atophan lé ivo p i dn , reumatismu,
neuralgii
atrahovat p itahovat, lákat
atrapovat chytit, polapit
atritor soustava uhelných mlýn
at(t)ar r žový olej
attritin vodný roztok salicylanu sodného
attritus mdlá vrstva páskového uhlí
atü atmosférický p etlak
atu(t) trumf (v kartách)
aubade svítání ko
aubépine aldehyd anýzový (fr.)
aubergina jižní zelenina
audifon p ístroj pro nedoslýchavé
audimutitas sluchon mota
audion elektronka ve funkci detektoru
auditus sluch
audos soustava záchranných dýchacích
p ístroj
augalit druh hliníkové slitiny
aughingi pták podobný kormoránu
augšpurák luterán (z n m.)
augusta samo inný knihtiska ský nakláda
aul tatarská osada ko ovných kmen
aumonier almužník, polní kazatel (fr.)
aurantia žluté barvivo na fotog. filtry
aurantium císa ská žlu
auris ucho
auriskalp ušní lži ka
aus konec, veta po všem (n m.)
auscajchnunk vyznemanání (z n m.)
auser finan ní dozorce
ausflúk výlet (z n m.)
auskus odpadová roura (z n m.)
auslák výklad (z n m.)
auspuc vyhubování (z n m.)
ausrašple struha ka (z n m.)
auster jižní vítr
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aušlák vyrážka (z n m.)
aušpurák luterán (z n m.)
autan dezinfek ní prášek
auta pomocný fotbalový sudí
autochir vojenský chirurgický automobil
automedon obratný ko í
autonaut druh vodního automobilu
autoplat p ístroj zhotovující stereotypní desky
autosit jedinec podvojné zr dnosti
autoskaf motorový lun
ava zinková slitina; ko en pep e
avance zisk
aveben p ísada k slévárenskému písku
avenalin stravitelná sou ást ovesných klí k
avenarin chlorované karbolineum
avenolit st evní kamének
aversum smluvená suma, úhrnná ástka
aviarium pta í d m
avignon druh tkaniny; druh plod škumpy
avi(on)al hliníková slitina
avisace soudcovo pou ení o významu p ísahy
avulse odtržení; strž
avunkulát pravomoc strýc nad dít tem
Avus automobilová závodní dráha u Berlína
axin zví ecí pokost
axungia isté vep ové sádlo
azal druh barviva
azara indický mušelín
azarin r žové barvivo
azol arzeni nan vápenatý
azymika látky proti kvašení
azzarolo it. jižní ovoce

baas hol. lo a ský mistr
babi(s)té p ívrženci hnutí babí
babky lidová hra podobná kuželkám
babolah t íslovina
babylonit mluvit jeden p es druhého
bacilol dezinfek ní prost edek
baccheta it. pali ka bubnu
backbouard levá strana lodi
backcourtplay v tenisu hra na základn
badam tropické mandle
badamia k ra indického stromu, t íslovina
badge rytí ský, lenský odznak
badigeon, badižon vodová barva na ze ;
socha ský tmel
badigeonage nát r zdi; nat ení tekutým lékem
bádrovat vyrušovat, obt žovat
bafel špatné zboží
baf(fe)tas druh indické bavln né tkaniny
bagalkote druh indické bavlny
bagán venkovan
bagasse vylisovaná cukrová t tina
bagdalin bavln ná látka podle perského vkusu
baggings hrubé jutové plátno
bagni it. lázn
bagno galejní žalá
baguios vírové bou e filipínské
bahama druh západoindické bavlny
bachtá hlída , strážník (z n m.)
bach(t)ur hebr. mladík studující talmud
baigneuse koupací pláš

baignoire koupací vana; divadelní lóže
v p ízemí
bail rukojemství, kauce, ru itel
baillement fr. zíva ka
baiser druh cukroví (fr.)
bajadér kus ženského šatu
bajdak ruská í ní nebo námo ní lo
bajdarka menší í ní lo ka
bajir turkestanské p í né p esypové útvary
bajota hrubá bílená bavln ná látka
bakao sm s banánové mouky a kakaa
bakdura izola ní hmota z bakelitu
bakelisátor autokláv k výrob bakelitu
baken plavební znamení na pís inách
bakerit borok emi itan vápenatý
baksování natá ení lodní d lové hlavn
baksové drvo klounovcová kle
bakterioviridin zelené barvivo vytvá ené
bakteriemi
baktoform dezinfek ní prost edek
bakula tkanivo z úzkých lat k vázaných
drátem
bakulometrie ur ování výšky ty emi
bakus tlouštík (z n m.)
bakusant tane ník
bakusin olej z odpadních louh petrolejového
pr myslu
baladér h ídel v rychlostní sk íni automobilu
balafre fr. se ná rána, jizva (v obli eji)
balancement zp sob hry na klavichord
balancier vahadlo
balasore ind. tkanina z lýkových vláken
balasový rubín pr hledný r žový spinel
balastina p ít žnice
balata krkonošské lyža ské vázání
balayeuse kartá ek na okraji dlouhých sukní
baldach t žká hedvábná látka
baleniera it. velrybá ský lun
balg betonové tvárnicové stropy
Balilla it. bývalý fašistický svaz mládeže
balistraria k ížové st ílny v baštách
baljuw hol. d ív jší soudní ú edník
ballas druh diamantu ve vrtné korun
ballismus posun ina (nemoc)
ballotade skok kon s napjatýma nohama
balls divoký kau uk v podob koulí
balpum mastek z Madrasu
balsamica balzamická lé iva
bambocciada it. scéna z lidového života
bamboo nepolévaná kamenina slam né barvy
bamia druh egyptské bavlny
banátka druh pšenice
banausie emeslo
bancal fr. zahnutá šavle
banco vyvýšenina na mo ském dn
bancroft druh severoamerické bavlny
ban ar lý ený košík na st íbrnou rudu
bandala hrubá vlákna manilského konopí
bandarlog opice (u Kiplinga)
bandiera it. praporec, korouhev, vlajka
bandoliny pomády na vlasy obsahující
rostlinné slizy
bang hore ka vlnivá
bangles sklen né náramky a kroužky pro
Orient
banica setina chorvatské kuny

banking náklon letounu kolem podélné osy
bankrate ú ední diskontní sazba cedulové
banky
bann lenní pohotovost
bannus ve franské íši královská pravomoc
vydávat na ízení a zákazy
bantine druh surového hedvábí
banto obchodní zprost edkovatel v Japonsku
bánuš rumunský pokrm (smetanová kuku i ná
kaše)
banzai japonský pozdrav: sláva, nazdar!
baraban buben k navíjení lan a et z na
ruských lodích
barat tur. cestovní pr kaz, ú ední listina
barba erná krajková šála
barbados druh st edoamerické bavlny
barbara druh logického úsudku
barberite americká m d ná slitina
barbet fr. pudlík
barbette nepohyblivé ložišt lodních d l
barbotinování fr. engobování na pálený st ep
barcelona druh jihoamerické bavlny
barcarolle it. ty veslový lagunový pob ežní
lun
barcone plavidlo k p evážení nákladu mezi
lodí a náb ežím
bareback voltižování bez sedla
bareš pr svitná dámská šatovka
barhana špatný druh smyrenských koberc
barik fr. velký sud
barilla šp. surová soda z mo . rostlin
barjak srb. prapor
barjaktar prapore ník
barkuny skláp cí lunové je áby
barleta druh argentinské pšenice
barmenit dezinfek ní prost edek
barnes, barnett druhy americké bavlny
barneveldky holandská rasa dr beže
baroco tvar úsudku v logice
barol olejovitá hmota k napoušt ní d eva
baros slitina niklu a chromu
baroxyton kovový dechový hud. nástroj
barrancos rýhy na vn jších svazích
sope ných kráter
barre pís ina p i ústí ek; bochní ek zlata nebo
st íbra
barreau závora; místo pro advokáta u soudu
barronia ervený americký kov
barycentrum hmotný st ed t žišt
barzoj ruský chrt
barža ruská vle ná lo
basaltit um lý edi
basane hladká k že skopovice
basátko violoncello
basement nejnižší vrstvy základového zdiva
basicin protihore ný lék
basikacid barva na kovy a beton
basil t žká skopovice
basilit impregna ní s l
basin druh bavln né tkaniny
basiolyst lebolam [nástroj porodnický
k rozdrcení hlavi ky plodu]
baskulík ty kový záv r oken
basorin sou ást r zných klovatin
bassanello starý hud. nástroj p íbuzný fagotu
bas(s)ie máselný strom
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basson varhanový hlas
ba(s)tarde horší druh vigo ské vlny
bastol druh krmiva
bašmaki tatarské pantofle
batan tropický strom durian cibetkový
batangos druh konopí manila
batavia vzorkovaná hedvábná nebo vln ná
tkanina
bates druhy americké bavlny
bathroklasy vodorovné odlu né plochy
v lomech
bathybios domn lý praživo ich
batismus Ba ova organizace práce
batman turecká a perská jednotka váhy
(7,71 kg nebo 5,96 kg)
batnas t íbarevný kartoun
batracin indiánský šípový jed
batteur pot rací stroj na bavlnu
batuda saltový skok z m stku
batuta úder taktovkou dol
Baude turistická chata (n m.)
baudruche p edch dce kondomu (fr.)
bauhinia lýkové vlákno indické rostliny
baum cirkusový stožár
bavard fr. mluvka
bavaroise fr. sladký sirupový nápoj
bave prvá vn jší hedvábná vlákna kokonu
housenky bource morušového
baveta plech lemující st ešní okapy
bavoche fr. ne istá práce (zvl. rytina)
beacon angl. maják
beagit sm s k vyvíjení acetylénu
beachdozer strojní pob ežní škrabadlo
beamsystem vysílání vln usm rn nou
anténou
bearing nosi lodních rezervních ráhen
beartrap druh hydrostatického jezu
beaufort konopná plachtovina
beaujolaise tkanina ze lnu a bavlny
beaver sukno v keprové vazb
beaverteen druh manšestru
bebeerin protihore ný prášek
beby syrské bavln né šátky
bec fr. ho ák; zobák; í ní ostroh
becacite, beckacite, beckosol um lé
prysky ice
beeftea masný výtažek
beena matrilokální manželství
beerit um lá hmota z vodního skla
beersolit vodot sný nát r na maltu
beetlování mandlování ln ných tkanin na
stoupovém mandlu
befedrovat povýšit (z n m.)
befund léka ský nález (z n m.)
begum indická kn žna
b guni ruská rozkolnická sekta
behaar indická mušelínová látka
bechika prost edky proti kašli
bech ík pohárek (z n m.)
beignety druh smaženého mou níku
bekolin um lá prysky ice
bélandre hol. nákladní plavidlo s plochým
dnem
belelac ind. hedvábná tkanina
belesme hrubé konopné plátno
beligerance ádné vedení války

belladonnin látka provázející atropin
belledi druh eg. bavlny
belling látky se ln nou nebo konopnou
osnovou a vln ným útkem
bellit výbušnina
belloform dezinfek ní tekutina
bellohm odporová slitina železa
belmontin druh parafinu
belonefobie strach p ed špi atými p edm ty
b lusina druh antilopy
bemal mosaz se zinkem
bemberg zna ka um lého hedvábí
benare st íbrná indická tkanina
bend sedlá ská nebi emená ská use
zbavená krajin
benders druh severoamerické bavlny
benedikovat žehnat
bengalin polohedvábná tkanina; druh barviva
benit hliníková slitina
benitoid vzácný drahokam
benoid p ístroj pro karburovaný vzduch
bentevi odr da tyrana brazilského ( uhýka)
benzedrin lé ivo posilující nervy
benzengenol lék proti TBC
benzolinit, benzolol pohonné látky
beraj aft pohotovost (z n m.)
berceau fr. kolébka; loubí; besídka
berceuse ukolébavka
berengelit jihoamerická asfaltovitá hmota
bergamasca starý italský tanec
bergamée druh tkaných tapet
bergamiol látka v p irozených silicích
bergéra fr. lenoška
bergerette nápoj z vína a medu
bergerie skladba z pastý ského života
bernina lyže pro t žký horský terén
berolit petrolejový asfalt
bertholit(e) dusivý bojový plyn
besa albánský slib v rnosti; stará m nová
jednotka v Etiopii
besan velká vratiplachta
besemšon srážka za zboží utkv lé na obalech
(z n m.)
bésigue fr. karetní hra
bešeftigunk zam stnání (z n m.)
beštelunk objednávka (z n m.)
bešlik turecká st íbrná mince
bešunk násep (z n m.)
betain amin glykolu
betarn stroj na vytvá ení hmoty z energie
betol lék proti kapavce a hostci
betrachtovat pozorovat (z n m.)
betrole sbalená pokrývka (z n m.)
better angl. lepší; ozna ení drahých kov
betting druh dostihové sázky
betulasa ho ká látka v b íze
betulin prysky i ná hmota v b ezové k e
beurty bratrstva majitel dopravních lodí
bhang sušené listy a sami í kv ty konopí
bhangulpore druh bavlny
bhownuggur druh bavlny
biambonnee tkanina ze stromového lýka
bianca bílá (p lová nota)
biancavilla druh sicilské bavlny
bianchetto zv tralá trachytová láva
biasse druh surového levantského hedvábí

bibas japonské žluté ovoce
biberon sací láhev
bibi dusivá bojová látka
bibi francouzský dámský klobouk
kolem r. 1830
bibliopola knihkupec
BICO mezinárodní kancelá pro spolupráci
hudebních nakladatel (fr. zkratka)
bidarkee eskymácký lun z tulení k že
s kost nou kostrou
bieberit r žová skalice
biedermann poctivec, dobrák
bienal santalolový lék
bif(a)ra varhanní hlas (pro tremolo)
bigado kukly hedvábníka rozm ln né na
prášek
biglietti potvrzení církevní hodnosti
bigotfon napodobenina hudebních nástroj
z lepenky
bikarton izola ní materiál v elektrotechnice
bikvadratika k ivka 4. stupn
bilab nástroj k odstran ní cizích t les
z cíbele a mo ového m chý e
bilboquet neklopná figurka
bilha portugalská hlin ná nádoba na chlazení
bilifer žlu ovodný
bilifikace tvorba žlu i
biliprasin, biliverdin zelené žlu ové barvivo
billon slitina st íbra a m di; drobné peníze
bilob dvouramenný lék. nástroj
bimbelot ozdobný p edm t, hra ka
binace sloužení dvou mší jedním kn zem
v týž den
binda obinadlo
bindelli benátské prýmky
binoculus obouo ní obvaz
binodála k ivka 4. stupn
bioferrin p ípravek pro chudokrevné
bioklein p ípravek z obilních klí k
biorisace, biorisování vysoká pasterizace
(mléka)
biorisátor p ístroj na biorisaci
biosol léka ská rtu ová lampa
biquet fr. mincovní váhy
biremis dvojveslice
birotace dvojí otá ivost (cukr )
birma odr da m sí ního bobu
birmasil hliníková slitina
birra it. pivo
birrerie pivnice
bi tl obuvnický emínek
bi tlá ek výkrojník, ševní po ízek
bisette ln né selské krajky; vyšívané
prýmky
biskalár komplexní skalární veli ina
bismon koloidní hydroxid bizmutitý
bismutosa slou enina bizmutu s bílkovinou
bisogno podp rná adresa na sm nce
bissonata hrubá vln ná látka
bisti perská drobná st íbrná mince
bistigmat starý fotogr. objektiv
bist(o)uri opera ní nožík
bistournage nekrvavá kastrace
bitangenta dvojitá te na
bitartras dvojsíran
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bitenga ouvazník na ruských lodích
bitit izola ní hmota pro podmo ská lana
bitling k že skotu do jednoho roku, živícího
se smíšenou pící
bitovat d lit ko ist
bitre druh ln ného plátna
bitulite asfaltový beton
bituminal izola ní živi ná lepenka
bitumol živi ný ochranný nát r
bitu k d lení ko isti, ko ist
biva japonský loutnovitý nástroj
bizarština úmysln podivná mluva
blajcha b lidlo (z n m.)
blajštift tužka (z n m.)
blakoil tuhová (grafitová) sm s
blanc b loba
blandy slitiny na zubní plomby
blankit hydrosi i itan sodný
blankoakcept p ijetí nevypln né sm nky
blankoremitenda remitenda bez vráceného
zboží
blasts angl. veliké podkopy
blaudit náhražka kau uku
blaudium istý uhli itan železnatý
blenal uhli itan santalolu, lék proti kapavce
blesura rána, urážka
blette dunajská plochá lo
bliktr(a) rybá ská t pytka
blinda jalová plachta
blindáž obrn ní
blindrám zárube
blindšajba volná emenice
blinka it chytat ryby na t pytku
bloom angl. lepší vzhled
bloomers široké cvi ební kalhoty
blüse stará pob ežní sv telná zna ka
blutan peptonový železito-manganový
p ípravek
bö náhlý prudký náraz v tru, v trovec
bobak ruský stepní sviš
bobbinit erný trhací prach
boccale stará dutá míra, džbán
boccasini bílé jemné bavln né látky
bocedisace belgická soustava ozna ování
tón slabikami
bock n mecké silné tmavé pivo; ko árový
kozlík
bo ka ruská objemová míra (40 v der)
bodegon špatný obchod
bodenkulturka bývalá víde ská vysoká škola
zem d lská
bodiasse oby ejné inské hedvábí
bodmerei lodní hypotéka
boghead druh mdlého uhlí
boi hrubý druh flanelu; plochý lun
boidack plochý otev ený nákladní lun
boina baskická plochá epice
bois fr. d evo, d íví, les
boisage práce ze d eva v šachtách
boka druh bavln ných modrých a bílých šátk
bol ervená rudka
boldochol lék proti žlu níkovým chorobám
boli v tší veterinární pilulky
bollandista len jezuitské spole nosti
bollard upev ovací k l nebo sloup na
náb ežní hrázi

boller lodní ouvazník
bollo spole enská hra s 9 mí i
bologna osnovní stávek pro výrobu bolo ských šátk
bologne polojednoduchý trikot
bolták lodní svorník
bombajka lehký kabát s krátkými rukávy
bombana vlákna z palmy panama
bombasin druh hedvábné tkaniny
bombay nepravý muškátový kv t
bombona kameninová láhev k výrob kyseliny
solné
bombykometr tabulka ke zjiš ování jemnosti
p íze
bonapart tvrdý stojatý límec
bondon druh francouzského smetanového
sýra
bonducin ho ká látka rostliny caesalpinie
bonhommel druh hry v karty
bonifant žák zp vák v chrámu
bonnet druh cimbu í; pruh plachtoviny
bonneterie výroba stávkového zboží
bonzovství neomylnictví
boort diamantové odpadky
bootleger podloudný obchodník s lihovinami
bórajs vrták (z n m.)
boral vinoboritan hlinitý
borborygmi kru ení ve st evech
bordiamant krystalický bor, brusivo
borgiska novinový lánek tišt ný písmem
borgis
boricin protihnilobný lék
borneo bornejský kafr
bornit pestrý kyz m d ný
borogen boritan etylnatý
borotanin dezinfek ní prášek
borrat erná bavln ná látka
borron um lá prysky ice
bos ák chléb v podob žemle
bos a ka druh sedla
botritis nickamínek
bottelier správce lodní kantýny
boulders kusy floridského vápenatého
fosfátu
boulety masové karbanátky
bouliac druh erveného burgundského vína
bounty vývozní prémie
bourbonka odr da r že
bourdaloue vzorované plátno na ubrusy
bourdonnement zvon ní v uších
bourme druh perského surového hedvábí
bournonit kolí ková ruda
bourrage, bourre alounické vycpávkové
suroviny
bourrée rychlý tanec
bourrette surové hedvábí
bourse fr. m šec; stipendium; burza
boutade starý francouzský rychlý tanec
bouton briliantový knoflík; druh náušnice
bovo malá plachetní lodice na St edozemním
mo i
bovovaccin imuniza ní o kovací látka pro
hov zí dobytek
bower plavatka
boxcalf hlazená teletina
boyscout junák, skaut

bragozzo velký dvoust ž ový rybá ský lun
brahamka druh slepic
bracherium kýlní pás
brakelky rasa nosné dr beže
bram plochý železný ingot
bran ruské tužené plátno
brand vypálená zna ka, znamení, cejch
brandeum šátek na ostatky
brasilka brazilská viržinka
brasmoskop p ístroj ke kontrole sva ování
cukerných š áv a sirobu
brasserie pivnice
brassie druh golfové hole
brassoline celuloidový lak
braufíra pivovarský podstarší
braul indický bíle a mod e pruhovaný šátek
nebo kartoun
brazzera jadranská rybá ská lodice
breeches anglické jezdecké kalhoty
bressky francouzské plemeno dr beže
bretonite slzotvorná bojová látka
brianza druh milánského pravého hedvábí
bríf dopis (z n m.)
brífmarka poštovní známka (z n m.)
brilonet polobrilant
brimborium slátanina
briolette dvojitá rozeta
briseur škubací válec
brisolette fr. p íkrm z mletého masa
bristol mosazná slitina
britania slitina antimonu s cínem
brkvant hornický oblek (z n m.)
broach lepší druh indické bavlny
brocatello italský brokátový mramor
brocanteur, brokantér vetešník, starožitník
brocksit izola ní hmota
brokatel(l) bavln ná látka podobná brokátu
bromalbacid bromovaná bílkovina
bromaryt druh fotogr. papíru
bromelin enzym z ananasové š ávy
bromkali bromid draselný
bromol protihnilobný prášek
bromural uspávadlo
bronchisan lék proti kašli
bronskol elektrotechnická hmota
brontometr bou kom r
bronyrák obrn ný automobil (z ruš.)
brookes druh motocyklového sedla
broom dvousedadlový ko ár
brosáž kartá ování
broyeuse mydlá ský válcový stroj
brucit hydroxid ho e natý
brucok chlebník (z n m.)
bruit fr. hlomoz; šelesty (med.)
bruiteur hlomozný hudební nástroj
brunel, brynel látka na dámské st evíce
brunolin hn dé truhlá ské mo idlo
bruscukr cukrátko
brynela sušená švestka
brynelky brynelové botky
bšores hebr. úsko ný, nespravedlivý výd lek
bubonokele kýla t íselná
bucco listy z jihoafrického ke e
buccula dvojitý podbradek
bucchese chalcedon jako mazaikový materiál
buckram anglické tuhé plátno
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buckskin vln ná keprovaná látka
bufagin, bufotalin látky z vým šk p íušních
žláz ropuch
bufalobilka dobrodružná povídka (podle dobrodruha jménem Buffalo Bill)
buffalo šp. býk, buvol
bufna výdutek (z n m.)
bugl v ne ek, ohnutá obru (z n m.)
bugle polnice
bugra ty zásobníkový sázecí stroj
buiatrika nauka o lé ení dobytka
bukální jícnový; lícní (z lat.)
bukardie veliké zbytn ní srdce
bukranion dekora ní motiv bý í lebky
buksa krabice, pouzdro, výto ka (z n m.)
buks(ýr)ovat vléci lo
bulat ruská šavle
bulba b loruský národní tanec
buleutérion staro ecká radnice
bulger golfová h l
bulking zbytn ní kalu
bullbronz druh speciální mosazi
bulldogg hmoždinky z ocelového plechu
bullion prut zlata nebo st íbra
bumága ruská ú ední listina
bumážka bankovka
b na bob, fazole (z n m.)
bunker uhelné skladišt na lodi
buran, buráš metelice v ruské stepi
burato druh italské hedvábné tkaniny
burda pláš Mohamed v
burda klepátko na dve ích
bure hrubá hn dá ln ná tkanina
burgundka burgundská vinná réva nebo epa
burhel druh himálajské ovce
buri druh indické bavlny
burin fr. rydlo
burja studený vítr
burmistr starosta
burmit hn dá odr da fosilní prysky ice
burnetování impregnace d eva chloridem
zine natým
bursi an druh jemného cigaretového tabáku
burtonování p idávání solí do m kké vody,
aby ztvrdla
bu an metelice v ruské stepi; stepní travina
busc kostice ve šn rova ce
busina and lská, jerišská trouba
buso it. dolina
butea indický strom
buteagumi vyschlá š áva indického stromu
butea monosperma
butin acetylenový uhlovodík
butyl um lý kau uk
butyrátor mlé ná odst edivka s máselnicí
butyrum máslo
buvette francouzská levná restaurace
bye hra jednoho proti dv ma v tenise

cabane francouzská malá lo
cabannas, cabargos druh jemného kubánského tabáku
cabot francouzské hrubé bavln né tkaniny

cabotin ko ovný herec
cabuya agávové vlákno
caccia it. lovecká fanfára; žertovná hudební
skladba
cacio cavallo druh italského sýra
cadaverosus mrtvolný
caddie nosi golfových holí
cadenza it., cadence fr. sólová nesnadná
vložka do velké koncertní skladby
cade-oil surová jalovcová silice
caderas choroba koní
cadet fr. mladší (syn)
cadeau fr. dar
cadinen terpen v klejoprysky icích
cadinum jalovcový dehet
caducitas vetché stá í
caelum lat. nebe
cafeon látka vznikající pražením kávy
ceferona lé ivý ko en rostliny tachia guianensis
caffa hrubá vzorkovaná látka
cafra minerální sv tlice
cafrak pokrývka pod sedlo (z n m.)
cageball anglická sí ová hra
cagoulard fr. spiklenec
cágr kyvadlo (u hodin) (z n m.)
cahari druh kopálové prysky ice
cahier fr. sešit
cachibou balzámovitý výron amerického stromu bursera gummifera
cachiri kvašený lihový nápoj z hlíz bramborových nebo manihotových
cachou cukrátko proti kašli
cáchova ka znamenací kladívko (z n m.)
cachucha špan lský národní tanec
cainca jihoamerická lé ivá rostlina
cajkhaus zbrojnice (z n m.)
cajtunk noviny (z n m.)
cajotta k ra jihoamerického stromu
cajuella st edoamerická dutá míra (2,22 )
cakna zoubek, vrub (z n m.)
calabarin alkaloid v kalabarských bobech
calac náhražka chininu
calaguala peruánská lé ivá rostlina
calameon látka v puškvorcovém oleji
calan keramická izola ní hmota
calascione italský lidový drnkací nástroj
calata starý turecký tanec
caldarium místnost pro teplou vodní koupel
v staro ímských lázních
calembour slovník h í ka (s r znými slovy
stejn vyslovovanými)
calenture tropická hore ka s blouzn ním
calgonit druh dezinfek ního mýdla
caligo slepota
calit keramická izola ní hmota
calite slitina železa, niklu, chromu a hliníku
callositas mozolovitost (lat.)
callus mozol
calmantia utišující léky
calodal výživný p ípravek z masa
calodur keramická hmota pro elektrotepelnou
techniku
calofrig lehké tepeln izolující a ohnivzdorné
stavivo

calomic odporová slitina niklu, železa a chromu
calonotypie nitkotisk (textilní)
calora el. ná inek
calori tropický lišej, potni ky
calque kopírovaný obraz, kalk
calta heraldická figura, routa
calyptra fr. ko enová epi ka
cambista banké
cambodia druh indické bavlny
cambric tkanina k obvaz m
camelot tvrdá esaná p íze a tkanina z ní
camelotte pletená látka z osnovního stávku
camite slzotvorná bojová látka
campos druh sve epic z hov zího dobytka
camwood africké ervené d evo
canadol petrolejový éter
canaigre americký t íslový ko en
canaille fr. l za, holota
canalis kanál, chodba, pr duch (lat.)
canarie francouzský starý rychlý tanec
cancrizat ra í kánon (hud.)
candaren ínská váhová jednotka (3,8 g)
candelales poplatek na svíce, na sv tlo
candelite ztužený velrybí tuk
candy indická váhová jednotka (p es 200 kg)
canebrake druh americké bavlny
canepin jemná jehn í k že
canescentra šedivost, šediv ní (lat.)
canevas sí kovité plátno
cangucha šp. druh nepravého aje
cánhobl hoblík zubák (z n m.)
caninus zub špi ák
canities zšediv ní, šedivost (lat.)
ca ky udidlo (z n m.)
cannelé fr. rýhovaná hedvábná nebo vln ná
tkanina
cannette útkový potá vln né esané p íze
Canossa italský hrad
cánrád ozubené kolo (z n m.)
cánšína ozubnice (z n m.)
cánšlajzna zubovka (z n m.)
cánštochr párátko (z n m.)
cant angl. hantýrka; pokrytecky pobožná
mluva
cantal druh francouzského sýra
cantamban italský pouli ní zp vák
cantarella it. struna e na houslích
cantaro stará arabská váhová jednotka
(40 až 80 kg)
Cantate tvrtá ned le po velikonocích
canter angl. drobný klus
cantilever pojízdný je áb s dlouhými p evislými
konci
cantino nejvyšší struna na hudebním nástroji
cantonnement fr. ubytování vojska
canule fr. trubice, dutá jehla, kanyla
capiductor porodnický nástroj k vytažení d tské hlavi ky
capitium obvaz hlavy šátkem
capitularia usnesení lidového shromážd ní ve
franské íši
caplovat t epat, házet sebou; kolíbat se p i
ch zi; p ešlapovat; být nerozhodný (z n m.)
capotasto malý pražec hudebních nástroj
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cappa ob adní roucho vysokých katolických
duchovních; italská p irážka k námo ní dopravní
sazb
capperoni it. nejv tší druh kapar
caps stavítka pro t žnou klec
caproni druh letadla (podle inženýra jménem
Caproni)
captage úprava lé ivého z ídla
capucines fr. nejv tší druh kapar
caracas druh venezuelské bavlny
caragate rostlinná náhražka za ko ské žín
carajuru chiková erve
carama gumoprysky i ný výron
carbocoal americké bezdýmné palivo
carbofer indikátor d lního plynu
carbonado druh diamant
carbonit výbušnina
carbonite druh aktivního uhlí
carda prsten, pláš , obruba, rám, okolek, zub
(z n m.)
cardol lepkavá hmota z plod tropického stromu anacardium occidentale
cargaison fr. lodní náklad; seznam vezeného
zboží
carignan druh vinné révy na výrobu sladkých
vín
carillon zvonkohra
carlsonity druh trhavin
carludovica peruánská rostlina rozkydanec
carmagnole fr. revolu ní tane ní píse
carminativa látky uvol ující t lesné plyny
caroa brazilská rostlina, z jejíchž vláken se
vyráb jí lana
caroba sušené lé ivé listy stromu jacaranda
procera
carobin alkaloid v carob
carobronz fosforový bronz s cínem
carpain alkaloid v tykvovníku, šípový jed
carpette hrubá tkanina na balení
carrageen irský mech
carragenin sliz z irského mechu
carré tvercové postavení p choty
carriole fr. poštovní vozík
carronade krátké lodní d lo
carter p ístroj na vybírání kulovatin z obilí
cartilago chrustavka (lat.)
carus lat. smrtelný spánek
carven lehký kmínový olej
carvol, carvon sou ásti kmínové silice
cascara lé ivá k ra
cascata it. brilantní stupnicový b h (hud.)
caseosan roztok kaseinu k injekcím
casimiro(ed)in, casimirosin glykosidy
z mexické rostliny casimiroa edulis
cask anglická míra na víno (120 )
cassa ho ká k ra africké rostliny
cassazione it. kasace, drobná hudební skladba
cassaripa zahušt ná manihotová š áva
cassis erný rybíz a likér z n ho
casu lat. náhodou
catalin zušlecht ná fenolová prysky ice
catilinština p evratnictví, spiklenectví (podle
staro ímského Catiliny)
catty obchodní váha (okolo 600 g)
causse fr. krasová náhorní rovina

cavage uložení zboží ve sklep , nájem za n
cay malpa kapucínská
cayenne horší druh guayanské bavlny;
nebílené ídké plátno
cayuga druh amerických kachen
cazin pájka z kadmia a zinku
ceag elektrická d lní lampa
ceara druh brazilské bavlny
cearin sm s vosku a parafinu
ceco hliníková slitina
cédénite slzotvorná bojová látka
cedrát pravý citron; citronát
cedrel(a) tropický strom
cedren hlavní vonná sou ást cedrové silice
cedr(en)ol sou ást cedrové silice
ceilidh skotský lidový vyprav
Cekombank ruská úst ední komunální banka
celanesa octan celulózy
celanese acetátové hedvábí
celarent druh logického úsudku
celestina varhanní rejst ík
celestinka eholnice, italská anunciátka
cellastoid um lá hmota, celon
cel(l)it náhražka celuloidu
cellocord, cellofliro, cellokov um lá p ediva
cellonia rostlinné hedvábí
celoidin istá kolloidová bavlna
celon neho lavá náhražka celuloidu
celoron um lá hmota
celotex druh izola ních desek
celtner perniká (z n m.)
celulin um lá hmota ze škrobárenských zdrtk
cementin tekutý malí ský sikativ
cementit karbid železa
cementol náhražka kau ukového roztoku
cénacle fr. literární kroužek v dob romantismu
cenestesie povšechný stav ( ec.)
centenárka slavnost stoletého trvání
centifolie r že stolistá, stolístka
centimálka m stková váha udávající stokrát
v tší váhu
centimovat popravit každého stého
centralit výbušnina
cephaelin alkaloid v ko enu ipecacuanha
ceralumin lehká hliníková slitina
cerasin hmota v t eš ové gum
ceratin minerální vosk
cerealin rozpustná dusíkatá látka v otrubách
cerebrin sou ást hmoty mozkové a nervové
cerelosa nej istší glukosa z kuku i ného škrobu
cereoli lé ivé ty inky
ceres um lý tuk
ceresin skalní išt ný vosk
ceresit dehtový p ípravek
ceresitol vodot sný nát r na maltu
cerin hlavní sou ást vosku
cerise t eš ov ervená barva
cerografie typografický zp sob rytí ve vosku
cerolin tuk z kvasnic; projímadlo
ceroplastika modelování z vosku
certiorace potvrzení o provedeném ú edním
výkonu
cerulein zelené barvivo
cerus(s)it olovnatá b loba

cesta pálka k vrhání mí e p i pelot
cetaceum vorvanina (tuk); závlaka
cetal lehká hliníková slitina
cetin išt ná vorvanina
cevadillin alkaloid v kýchavce
ciba um lá hmota
cibalgin uspávací a uklid ující prost edek
cibanit anilinová um lá prysky ice
cibanoid karbamidová um lá prysky ice
cibazol lék proti hore kám podmín ným hnisavými procesy
cici dusivá bojová látka
cicit hebr. kostka upev ovaná p i modlitb na
hlav
cidákl hebr. škapulí
cigr albumin vylou ený zah átím mléka
cimalium hliník s p ísadou ho íku a zinku
cimarones zdivo elí jihoameri tí kon
cimbolec kratší výsada na paroží; st echýl
cimet slitina železa s chromem
cinamon sko ice
cineol sou ást etných silic
cineres surový uhli itan draselný
cinchocerotin vosk v chinových k rách
cinchon rostlinná zásada
cinka rybina, rohové spojení prken
cinkování zubování
cinkostn zasklená sk í ka na (cínové) nádobí
a sklo (z n m.)
cinter, cintor(ín) lat. h bitov
cipipa maniokový škrob
cipolino italský zrnitý mramor
cirage fr. voskování, lešt ní
circassienne francouzská lehká vln ná látka
circolo it. spole enský kroužek
citin hlavní sou ást tuku z lebe ních kostí
kytovc
citometr druh plovákového m idla rychlosti
citoplate stroj zhotovující stereotypní tiskové
desky
citrnódl jehla k cite e (z n m.)
cizura odst ižky kov p i ražb mincí
clairsite bojová látka
clarabella varhanní hlas
clarino varhanní rejst ík
clarone basetový roh
clermonit druh bezdýmného prachu
clisimetr sklonom r
clitocybin lé ivo proti TBC
cloisonné fr. druh emailové malby
cluse fr. horská pr rva
clydit bezpe nostní trhavina
coalite druh aktivního uhlí pro plynové masky
coating druh suknovité látky
coccin ervené barvivo
cock otev ený a prohloubený prostor plachetnic a motorových lodic
code telegrafní klí
codicillus dodatek k záv ti
coeruleum cíni itan kobaltnatý
cohi jihoasijská míra na obilí (17 až 35 h )
cohrasový batikový (tisk)
cochrom kobaltová slitina
colinit trhavina
colla lat. želatina
collage išt ní vína želatinou nebo bílkem
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collana ozdobný et z na ádový odznak
collargol lé ivo Crédého st íbro
collongite fosgen, dusivý bojový plyn
collutorium ústní vodi ka; kaši ka k potírání
dásní
collyrium o ní vodi ka
colombier papír formátu 60 × 90 cm
colštáb palcové m ítko (z n m.)
columbin p ípravek z ko ene chebule dlanité
combed druh hladké anglické bavln né p íze
comites královská družina
comprador zprost edkovatel mezi bílými obchodníky a domorodci v ín
comra druh východoindické bavlny
concassé cukr roztlu ený na hrubo
concertina druh tahací harmoniky
condensa keramická hmota na kondenzátory
condensit um lá prysky ice
condita lé iva s cukrovým obalem
conductus forma staré vícehlasé hudby
conga špan lský tanec
conger úho mo ský
conchin základní hmota ulit a lastur
conicein jedovatá zásada
conpernik slitina niklu a železa
consommé silná polévka z masa
Constellation typ velkoletadla
continue indigová kypa
contracid odolná niklová slitina
coomb anglická míra na obilí (p es 140 )
cooperit slitina niklu se zirkonem
coorongit hmota podobná kau uku
copes p ístroj k regulaci stavu vodní hladiny
v kotli
copla špan lská lidová píse
copula varhanní mechanismus
coquille rokokový nábytkový sloh
coracit rozkladná zplodina smolince
cordia lýková vlákna asijské rostliny
cordit výbušnina
cordol uklid ující a protirevmatický lék
corduroy t žký rýhovaný samet
cork prsten, pláš , obruba, rám, okolek, rub
(z n m.)
corkscrew anglické tkaniny z esané vln né
p íze
cormus rostlinný nebo živo išný trs (lat.)
cornalit kaseinová um lá hmota
cornesin išt ný rybí tuk
cornit um lá rohovina
coronium p edpokládaný prvek ve slune ní
koron
corrente starý italský tanec
corroin um lá tuková sm s
corronil niklová slitina
corronium slitina m di
corrosion slitina železa
corselet fr. lehký kruný ; široký ženský pás
cortes špan lský stavovský sn m
corubin oxid hlinitý (technická hmota)
coryphol ztužený ricinový olej
cosaprin protihore ný lék
costalgie nervová mezižeberní bolest
cota magelánská sko ice
cote záznam ceny na kurzovním lístku
coteline francouzská jemná bavln ná tkanina

cotillon francouzský spole enský tanec
cotillon ozdoba pro tane níka od tane nice
couch l žková pohovka, gau , kau
couk rudná žíla (z n m. Erdzug)
coulage ztráta na váze tekutého zboží
coulník coulové m ítko
coulommiers druh francouzského brieského
sýra
courante starý rychlý tanec
course dostihová závodní dráha
coutil keprovaná bavln ná tkanina
couvade u primitivních národ mužské šestined lí
couveuse p ístroj pro p ed asn narozené d ti
cove áste n chrán né kotvišt pro menší
lodi
covenant smlouva o spolku
cover up úplné krytí t la v boxu
covercoat vroubkovaná vln ná látka
a p evle ník z ní ušitý
crack nejlepší závodní k , krek
crackers druh suchar , krekry
crag usazeniny z úlomk sko ápek mo ských
živo ich
craig p ístroj k sušení erstv potišt ných
arch
crampus bolestivá spínavá k e jednotlivého
svalu (lat.)
crapula opojení lihovinou (lat.)
creek malá zátoka; potok, ob asná eka (angl.)
creeks druh americké bavlny
creep te ení, deformace kovu p i vyšších
teplotách
crembalum lat. brumle
cremonit trhavina
cremor v lékárenství druh soli nebo mas ové
sm si
crena ani lat. rýha itní
crenae p irozené, p írodní lé ivé vody
crepes p írodní asijský kau uk
crescent polokruhové nám stí
crescentino p edivo z hedvábného odpadu
cresylite francouzská t askavina
crevette fr. mo ský rá ek, kreveta
cribbage anglická karetní hra
cribleur za ízení na t íd ní obilí
crimsonramblerka odr da r ží
crises záchvaty prudkých bolestí
crochet druh sponky do vlas (fr.)
croisade fr. k ížová výprava
croisé k ižovaná látka
cronite slitina niklu, železa, chromu a hliníku
cror ástka deseti milion rupií
crotorite druh anglického bronzu
crotta keltská malá harfa
croup fr. záškrt
cru francouzské surové hedvábí
cruor krevní kolá (lat.)
crura lat. bérce [jedn. íslo crus]
crusher tlakom r pro vysoké tlaky p i sho ení
výbušniny
crvenac srb. ervená p da, nerozpustný
zbytek vápence
crymodynia vleklý hostec
cúbr džber (z n m.)
cubrník džberové bidlo, sochor

(z n m. Zuberstange)
cucaracha špan lský tanec
cucujo brouk sv tlonoš americký (šp.)
cudbear ervený indych
cúgank p ír stek (ve v zení)
cukfíra eta ; vlakvedoucí (z n m.)
cukluft pr van (z n m.)
cukrmistr vyšší technický ú edník cukrovarský
cukrol druh sladidla
cukršpagát silný motouz
culasse zadek d la, ru níce (fr.)
culbute samovolný obrat plodu
cumploch nepo ádná ženská (z n m. Zumpel)
cunette fr. odvod ovací strouha;
prohloubený odtokový profil
cupediae lat. p íjemn chutnající lé iva
cuprol náhražka korku
cuprocitrol citran m natý
cuprophan um lé p edivo
cupror slitina m di a hliníku
cupula osní íška rostlinná
curabilis lat. lé itelný
curcumol silice z kurkumy
curiosum lat. neoby ejná v c, kuriozita
curl angl. rotace vektoru
curtisite trhavina
curuk zp t (z n m. zurück)
curykat couvat (z n m. zurück)
cusir(ino) italská hedvábná p íze
cuspari(di)n alkaloidy v angosturové k e
custos znamení na konci ádky, ohlašující
první tón na následující ádce
cúšpajz p íkrm (z n m.)
cut kabát s vykrojením (angl.)
cutaway angl. žaket
cutter angl. jednost žník
cuvelage t sn ní šachtových st n železným
plášt m
cvek ú el (z n m.)
cverna nit (z n m. Zwirn)
cvíbach, cvíbak, cvíbok suchar (z n m.)
cvika ka nástroj k p ipev ování svrškové k že
na kopyto
cvika obšíva , p etahova
(z n m. Zwickelmacher)
cviké , cviký oboj ák, hermafrodit
(z n m. Zwitter)
cvingle zdí ka, obrou ka (z n m.)
cvirn nit (z n m.)
cvirnovat soukat (nit ) (z n m.)
cvista okraj (tkaniny) (z n m.)
cvistovat p itakávat
cvišn žín ná vložka do kabát (z n m.)
cyanein živo išné barvivo
cyanokristallin živo išné barvivo
cyanohidro modrý pot
cyclite slzotvorná bojová látka
cyklonet plyš s kroužkovaným vlasem
cydonie kdoule
cyklan prysky i ná hmota
cyklitis zán t t líska asinkového
cyklopropan uspávací látka
cyklorama obrázky otá ející se v kruhu
cyklostyl rozmnožovací p ístroj
cylimba ernošský hudební nástroj
cylpepsy ocelová t líska k mletí
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cymatium ozdobný tvar listu (v archit.)
cymofan broušený chrysoberyl
cynolyssa vzteklina
cynorexie vl í hlad
cyrtometr p ístroj k m ení velikosti a tvaru
hrudníku
cystadenom(a) boubelový adenom
cystocele kýla m chý ová
cystoid boubelovitý nádor
cystolith kámen v mo ovém m chý i
cytasa enzym št pící celulózu
cytisin alkaloid v semenech motýlokv tých
rostlin
citis(us) ilimník
cytoda bu ka bez jádra

abr ák samotok, kyselák
(z n m. Schabernak)
alma turban
andal p íslušník indické kasty
ang ínská jednotka délky (p es 3,5 m)
ardak ma . d ev ná strážnice, srub
arka ruská objemová jednotka (0,12 )
aršija turecký trh, bazar
auš turecký rotmistr
eljuskinec trose ník ruského ledoborce
eljuskin
er ilka cívka pro krátké vlny (podle státníka
Churchilla)
ernosot nec ruský reakcioná
ernozjom ernozem
ervina druh st edomo ského dubu
ervon c n kdejší sov tská státovka 10 rubl
etnik len chorvatské Mihailovi ovy fašistické
organizace
etver ruská dutá míra (209,9 )
etvertak ruská st íbrná mince 25 kop jek
etvertik ruská dutá míra (29,2 )
evap ica evap i i
in ruská služební hodnost
in elon kožišina podobná in ile
inek ty u stavu na upev ování nit nek
(z n m. Schiene)
inga smra och a kožišina z n ho
inkvis západoindický páv zrcadlový
inúk severoamerický vítr
ó japonská polní míra (0,99 ha)
obar druh vikve
ung ínský bicí nástroj
užák rus. cizinec

daba bílý asijský kartoun
dabouis indický potišt ný kartoun
dacryolin organická látka v slzách
da a jihoslovanská poh ební hostina
dado drážkovací stroj
dafnismus otrava lýkovcem
dag koloidní suspenze grafitu ve vod nebo
v oleji

dagget b ezový dehet (z rus. ogot)
dagum baldachýn nad oltá em nebo tr nem
dahabije úzký nilský lun
dahlia, dahlie fialová anilinová barva
dahlin látka v hlíznatých nebo oddenkovitých
rostlinách
dahmenit trhavina
daimonion vnit ní božský hlas
dakryolit slzný kámen
dalna palmový cukr
dam hráz, násep; m l ina; p epážka (n m.)
damaran bílá prysky ice
damarin výtažek z damarové prysky ice
damaron olej z damarové prysky ice
damaskování jednobarevná ornamentální
výzdoba prázdných štítových polí
damaskovat vykládat železo zlatými nebo
st íbrnými nitkami
damassé francouzská vzorkovaná hedvábná
tkanina
dambonit sou ást kau uku
damnatur cenzurní ozna ení spisu, který sm l
být prodáván, ale ne ve ejn ohlašován
danaida p ístroj k m ení pr toku vody
danteska druh skládací židle
daraf jednotka elastance (p evrácená hodnota
faradu)
darg rašelinovitá vrstva pod bahnem
darii druh úsudku v logice
darmol projímadlo
darsena vnitrozemský p ístav
darsonvalisace použití el. proudu k lé ení
dartex chlorkau uk
dasyma ec. trachom
dato sm nka splatná v udané dob po
vystavení
daturin jed durmanu
Dauntless typ anglického letadla
davista stoupenec kolektivistického literárního
sm ru
deads pod adné druhy indických koží
deartikulace vymknutí, vyvrtnutí
debandovat uvést v nepo ádek
debardér p ístavní nosi
debelace skon ení války, dosažení cíle války
debrujá eský voják ve Francii za 2. sv tové
války, který se probil k dalším boj m proti N mc m (z fr. débrouillez-vous!)
debt angl. pohledávka
decca konopí z lýka rostliny hibiscus
cannabinus
decelit um lý kau uk
decembrista stoupenec Ludvíka Napoleona
roku 1851
decenálka desetiletý p ídavek k služnému
decilan roztok draselného mýdla
s formaldehydem
decilion desátá mocnica milionu
decimátor ú edník vybírající desátky
decimette fr. skladba pro deset nástroj
decimola deset not místo osmi téhož druhu
def východní bicí nástroj
defalco it. srážka z ástky p ijaté p edem
degemma látka obsahující enzymy
rozpoušt jící škrob
degermátor p ístroj k pasterizaci mléka

degras tuková sm s
degrasin odtu ovací tablety
d g arevka ruská protipancé ová puška
degumování odkližování hedvábí
dehydroindigo žlutá krystalická látka
dechenit kyslíkatá slou enina vanadu a olova
decher balík deseti usní (z n m.)
deita božství
dejl kruh litiny vy atý z pece
dejlovat zkuj ovat surové železo
d jstvovat odehrávat se (z ruš.)
dekalk obtažný obrázek zhotovený litografií
dekartovat zapsat poštovní zásilky do seznam pro ú ady
dekaté ec. desátek
dekatování úprava sukna tlakem a parou
deklivita sklonitost (p dy)
deklovice pod adná kipska jako ochranný obal
(z n m. Deckel)
dekolorimetr p ístroj k stanovení odbarvovací
síly spodia
dekremetr p ístroj k m ení útlumu
dekret(al)ista u itel kanonického práva
dekupírka rejdova ka, krátká pila s jemnými
zuby
dekuražírovat zbavovat odvahy, kuráže
delaine anglický vln ný mušelín
Delalotova slitina bílá manganová mosaz
delhy druh polovln né tkaniny
delibal omamný v elí jed (med) z lýkovce
ernomo ského
delibaš(a) turecký plukovník jízdy
deligatura obvazek
delija turecký osobní strážce, hrdina, junák
deltakov druh kujné mosazi
demargarinace zp sob rafinace tuk
demiglace zmrzlina s ovocnými š ávami
demurrage poplatek za nevyložení zboží
dendron strom ( ec.)
denežka ruský penízek (z ruského d n’ga)
denga špan lská epidemická hore ka
d ga ruská drobná mince
densit bezpe nostní trhavina
denš ík, d nš ík ruský vojenský sluha
dericin ricinový olej p ipravený zvláštním
zp sobem
dermatoid um lá use
dermatol kožní prášek
dermol projímadlo
desatotyp fotosázecí stroj
descort stará francouzská básnická a hudební
forma
deseterac srbský p tistopý nerýmovaný trochejský verš
desjatina ruská polní míra (1,09 ha)
desna d ev ná nádoba na máslo
(z n m. Döse)
d tdom d tský domov (z ruského d tskij
domov)
deutzie ozdobný ke trojpuk
dév perský zlý duch, démon
devestitura uloupení léna
d vojenství srb. panenství
dharwar bavlna zdomácn lá v Indii
dhollerah druh indické bavlny
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dhoties anglická tkanina shirting s barevnými
pruhy
diabetin ovocný cukr
diabolo hra s cívkou na motouzu
diacetin barvá ské rozpoušt dlo
diafarin jemn mletý slad
diachylon olovnatá mast, náplast
diakol(um) olovnaté mýdlo, náplast
dialella ec. chybný záv r položením kladu za
d vod
dialunit ohnivzdorná hmota
diamalt výtažek ze sladového cukru
diaminky diaminová barviva
diamond nejmenší druh písma
diana druh opice
dianol druh tuku na zbran
diaplasma zasýpací prášek
diapason varhanní hlas
diaper anglické kvítkované plátno
diapire diapirová antiklinála
diaria zimnice každodenní
diastimometr druh dálkom ru
diastol sirup ze speciálního sladu
diatomit zrnitá izola ní hmota
diazenital p ístroj k pozorování pr chodu
hv zd
diblov(a )ka kope kovací secí stroj
(z n m. dibbeln)
Dick bojová látka (arsin)
didymi ec. dvoj ata
dielektra mlyná ský stroj na odd lování otrubnatých sou ástek
diesis pythagorejský p ltón, k ížek
diferral druh uspávacího p ípravku
diga fr. jízdní dráha
digalen srde ní lék
dika tuk z plod afrického stromu mangifera
gabonensis
dikatoptr p ístroj k okreslování p edm t
pomocí zrcátek
diktyom nádor sítnice
dilith p edhistorická stavba ze dvou balvan
v podob písmene T
dilruba indický strunný nástroj
diminutivek zdrobn lina
dimity anglická vzorovaná bavln ná látka
dinasovka dinasová cihla
diodrast p ípravek zpomalující vylu ování
penicilinu z t la
dioform druh uspávadla
dionin lék proti kašli
diorexin trhavina
diorozený narozený z boha Dia (1. pád Zeus)
dipinta staro ímský nápis provedený št tcem
diplon atomové jádro t žkého vodíku
dipování no ení (švestek), (z angl.)
diplory železni ní vozík ze dvou samostatných
podvozk
diploskop p ístroj k m ení slabého šilhání
dipron lék proti hore kám podmín ným hnisavými procesy
dipsada, dipsas had hlavatka
diptam ec. lé ivá bylina
dirge anglická poh ební píse , žalozp v
dirigeable fr. iditelná vzducholo
dirk skotská dýka

discotype druh sázecího stroje
disilan k emíkovodík
dissenter rozkolník v anglikánské církvi
distar o ka prodlužující ohniskovou vzdálenost fotografického objektivu
diuretin mo opudný lék
divetta it. malá diva
dividivi druh t ísloviny
djave druh bassiového tuku
dmitovat p ipustit, p iznat (z angl. admit)
dobby listový tkalcovský stroj
dodekan uhlovodík
dodinette fr. ukolébavka
dogana it. celnice, clo
dogcart anglický lehký dvoukolový v z se
dv ma sedadly
doglavnik bývalý p edstavitel nejvyšší civilní
moci v chorvatské Ustaše
dogskin druh anglického plyše
dochmios kosý takt (v metrice)
dojra uzbecký hudební nástroj
doketa starok es anský bohoslovec pokládající vt lení Kristovo za zdánlivé
dokimastika analytická chemie
dokrahs nelisované balíky indické bavlny
dolabra druh obvazu
dolama srbský krátký kabát
doldrum rovníkové bezv trné pásmo
dolírování broušení usní
dollen, dolny pevné havlenky na vesla v okraji
lunu
dolmat karbanátek ze skopového masa
dolme tlumo ník (z n m.)
dolna za ízení na zasazení vesla (do závodních lodí)
domacie rostlinné novotvary pro p íživníky
Domei bývalá japonská tisková kancelá
domingo konopí z agáve
dominicale bílá rouška p i p ijímání
dominikál panská p da
dominikalista sedlák na panské p d
dominikán plemeno bílých domácích holub
dominikánka jemný likér; plemeno slepic
dominit elektrická d lní lampa
domna ocelá ská vysoká pec
domnul rumun. pán, král
donarit amonoledková trhavina
Donec donský kozák
dongola druh svrškových usní
donkey pomocný parní stroj na obchodních
lodích
dont fr. burzovní náhrada (srážka nebo p irážka k dennímu kurzu)
dopantlovat dojednat (z n m. bändeln)
doplhobl hladík (druh hoblíku)
doplštych dvojitý steh
dopo italsky po
dopolavoro bývalá italská fašistická vzd lávací, rekrea ní a sociální organizace pro d lnictvo
doran e druh pološvestek
doráž potažení plsti jemnou srstí (z fr.)
doria knihtiska ský válcový rychlolis
dormeuse náušnice z jediného kamene
dornek trn, roubík (z n m. Dorn)
doron nepr st elný vojenský kruný
dorsit aktivní uhlí pro plynové masky

dory ec. d evce, ošt p
doryforos kopiník; osobní strážce
dos lat. v no
dossier fr. desky; svazek listin
doškálný náležející do jisté hudební stupnice
(z italského scala)
došpajzovat do erpat (vodu) (z n m. speisen)
doštemovat dotužit (z n m. stemmen)
doubler za ízení zdvojnásobující frekvenci
doublestout anglické erné pivo
doublette dv za sebou vypálené rány
s úlovkem dvou kus zv e
douzain dvanáctiveršový básnický útvar
dowmetal slitina bohatá na ho ík
dracontiasis tropická nemoc zp sobená
cizopasníky
drag pytlová vle ná sí
dragonit marmarošský diamant
dragónka dragounská epice
dragoun plemeno holub
drakoresen sou ást prysky ice zvané dra í
krev
drakslí soustružník (z n m. Drechsler)
dral impulzový moment vzhledem k t žišti
volného tuhého t lesa
drall faleš (p i kule níku)
drank tlak, nápor, vzep tí
drastika drasti nost
drátsajl drát né lano (z n m.)
drátštyft drát nka (z n m.)
drauf vzh ru, na n j, na n !
dreadnought, drednout angl. obrn ná bitevní
lo
dréajzn soustružnický n ž (z n m.)
Dreamboat typ velkoletadla (angl.)
drébank soustuh (z n m.)
drécapfn obrtlík, to ník (z n m.)
drelák cedník (z n m. Durchschlag ?)
drenér pluh na prorývání drenážních rýh nebo
na kyp ení p dy
dressing p edepsaná úprava vzork bavlny
p ed odhadem zboží
dréšajba to na; hrn í ský kruh (z n m.)
drine úder v pravém úhlu (v tenisu)
driners dlouhé údery (v golfu)
dromometr po ítadlo obrátek jedoucího kola
dromoskop ukazatel lodního kurzu
drops starý typ je ábu
dros usazenina dehtu
drosofor rozprašova vody
drosometr rosom r
drugget anglická tkanina s prostým stejnosm rným vzorkem
druksorta tiskopis (z n m.)
dualin starý druh dynamitu
dubassa ploché plavidlo na Visle
dubiosa nejisté, pochybné pohledávky
dubium pochybnost
dubka ruská lodice s plochým dnem
duble druh kule níkového úderu
duck lehký kanafas; plachtovina
ducks bílé cvilinkové kalhoty
ducking naklon ní t la (v boxu)
duco zna ka laku
dudák východní dechový hudební nástroj
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duerna dva archy vy azené ke vkládání do
sebe
duetino malý duet
duff anglická lehká polovln ná látka
düffel suknovitá látka
duchn tropická travina poskytující obilky
duchoborec p íslušník staré ruské sekty
dukla malá nevystrojená šachtice
(z n m. Duckel)
duktilometr p ístroj k ur ování tažnosti
duktor válec barevnice
dulzaina baskická klarinetová píš alka
dúma africká palma
dummies mezi len zubního m stku (angl.)
dummy pytel pro rohovnický výcvik
dunder sedlina ze š ávy cukrové t tiny
dunst n m. výpar, dým; pon tí, zdání
dunsty mlyná ské kozi ky
duodecimola dvanáct not místo osmi stejné
hodnoty
duodioda elektronka se dv ma detek ními
diodami
duolo it. bolest, žal
duperie fr. podvod
dupírovat podvést
dupla zrychlení pohybu na polovinu p vodní
platnosti not
duppions kokony obsahující dv kukly bource
morušového
duppolit druh dehtové lepenky
duprem americký um lý kau uk
durain mdlá sou ást páskovaného erného
uhlí
durák druh karetní hry
duraloy slitina železa a chromu
duralum slitina hliníku s ho íkem a fosforem
durango druh rostlinného kau uku
durat náhradní látka za kau uk a k ži
durcoton náhražka surové k že
duresko druh dehtové lepenky
durinka plemeno slepic, durinský vousá
duriron slitina železa a k emíku
duro špan lský peníz, 5 peset
durofekt druh dehtové lepenky
durol slou enina metylové ady s benzenem
durolit druh dehtové lepenky
durophen druh um lé prysky ice
durometr, duroskop tvrdom r
durris druh indických koberc
durubit ohnivzdorná hmota
durutol ztužený kokosový olej
dust ajový nebo mou ný prach
duster tkanina nepropoušt jící prach
dušegr jka, dušehrejka, dušeh ejka ruský
krátký ženský kabátec bez rukáv ; kožíšek
dušestr anglická silná bavln ná tkanina
duvet fr. prach, pý í
duvetin vln ná látka vzhledu k že
duxit prysky ice v duchcovském hn dém uhlí
duzén plan rostoucí nízká jablo
dvimangan dom lý chemický prvek
dyksa hubice, dyšna, dmýchací trubka
dymie kalhotové roucho mohamedánek
dynafon p ístroj s elektronovou lampou
dynalkol sm s benzinu a benzolu
dynamis ec. síla

dynami ák, dynamitá d lník v továrn na
dynamit
dynamitka továrna na dynamit
dynamiteros šp. dynamitníci
dynamitník revolucioná
dynamon trhavina
dynamotor stroj k p em n stejnosm rného
proudu na proud st ídavý o zvýšeném kmito tu
dynatron elektronová t íelektrodová trubice
dynk úkol (v hornictví) (z n m. Gedinge)
dýnstovat dusit (pokrmy) (z n m.)
dyphen um lá prysky ice
dysiot druh ložiskového bronzu
dysodil papírové, lupenité uhlí
dzierzo ák Dzierzon v zásuvkový úl
džangle indický tropický prales
džanna muslimský ráj
džebel arab. poho í, hora
džentrik anglický velkostatká
džogi bráhmanští kajícníci
džonka, džunka ínská plachetní lodice
džuma ukrajinská morová žena
džurí porotní soud (z angl. jury)

eagle zlatý desetidolar
eaufortista kdo tvo í lepty
ebano druh mexického petrolejového asfaltu
ebionita stoupenec Ebionova u ení o podstat
druhé božské osoby
eblis(a) ábel (u muslim )
ebrietas opilost (lat.)
ebrius opilý (lat.)
eburin tvrdá hmota na ozdobné zboží
eburnitis zán t zuboviny
écaille ozdoba napodobující rybí nebo želví
šupinu
ecarit um lá hmota
écart kurzovní rozdíl
écarté karetní hra pro dv osoby
ecblastesis druh neobvyklého vývoje pupen
ecco it. hle!; ozv na
ECITO Evropská mezistátní dopravní organizace (angl. zkratka European Central Inland
Transport Organization)
eckardtypie grafický zp sob p em ující
polotónové originály v árkované kresby
eckendorfka odr da krmné epy
ecolith druh kamenné izolace
economiser p edeh íva vody pro parní kotle
écossaise starý francouzský spole enský
tanec; hedvábná tkanina s barevnými tvercovými vzory
ecovat leptat (z n m. ätzen)
écrasé francouzská lesklá jemná kozinka
écu fr. tolar
edda druh tiska ského písma
edenismus rajský život prvních lidí
EDES novo ecké fašistické ozbrojené oddíly
edestin bílkovina v semenech
edicula výklenek pro sochu
edinol fotografická vývojka

edinost jednota (ve slovanských jazycích)
edon výživný p ípravek z bavlníkových semen
édredon kaj í pe í
efemera krátce trvající hore ka
efemerida hv zdá ský kalendá
efemerita um lecký zjev krátkodobého významu
efendi turecký ú ednický titul
effet faleš (p i kule níku)
effiloché rozt epené hedvábí
efha druh ofsetové techniky
Efialtes zrádný ek; zrádce
eficimetr za ízení ke kontrole stupn nasycení
aktivního uhlí parami bojových látek ve filtrech
efigurace výr stky v kv tech
efor spartský dozor í ú edník; dozorce
egalisírka odpadky p i egalizování usní
egalisírník druh sukna
eggnog anglický vaje ný pun
eglomisovat malovat na skle
egrenace mechanické odlu ování semen
egyptian druh um leckých kameninových
výrobk z konce 18. století
egyptka druh cigarety
echicerin alkohol z k ry filipínského stromu
echites scholaris
echidnin jed zmijí
echitamin jedovatý alkaloid z k ry dita
echuja západoafrický šípový jed
eidolon pravzor, prap vodní úmysl Stvo itele
eigony p ípravky obsahující pepton a brom
nebo jod
eikonogen druh fotografické vývojky
eiraku-jaki druh japonského porcelánu
eirenika eckovýchodní modlitby mezi evangeliem a ofertoriem
ejoo hrubá vlákna indo ínské palmy arenga
saccharifera
ekarté francouzská karetní hra
ekbolika prost edky k vypuzení plodu
ekeni jedlé plody tropického poloke e cajanus
indicus
eklimetr p ístroj na m ení vertikálních úhl
eklipsa p echodná mdloba
eklysis velmi lehké omdlení
EKO hospodá ský odbor (ruská zkratka ekonomotd l)
ekos tanec skotská
ekrasit t askavina
ekrasitka továrna na ekrasit
ektenie eckovýchodní modlitby mezi evangeliem a ofertoriem
ektrotika prost edky na potrat
ektylektika prost edky k odstra ování mozol
ekvipírunk zásoby pot eb k výzbroji
ekvitace jezdecké um ní
El Ole špan lský voln jší tanec
El Ole Vito špan lský rychlý tanec
elain hlavní sou ást olejových tuk
elastes hmota k pln ní pryžových duší pneumatik
elasticin roztok kau uku v kyselin olejové
elastit p ídavná hmota pro kau ukové sm si
elastoid druh dehtové lepenky
elaterin ho ká lé ivá látka
elaterit fosilní ho lavá látka
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elaterium vysušená š áva z plod okurkovité
rostliny ecballium elaterium
elebor eme ice (z lat. heleborus)
elegaz plyn jako izolátor
eleidin olejovitá bílkovinná hmota v k ži
elekta typ merinové vlny
elektoral nejjemn jší druh merinové vlny
elektrál zp sob išt ní vody
elektret obdoba permanentního magnetu
elektrit um lý korund
elektropult druh startovacího stroje pro letadla
elektrosa náhražka tvrdé pryže
elektrum druh nového st íbra
elektuarium složitá lé ivá sm s
elemismus spojení osobní bolesti s bolestí
národní
elenchus druh ú ední knihy
eleopten tekutá sou ást éterických olej
eleudron lék proti kapavce
eleusinie staro ecké mysterie
elchatayn v matematice pravidlo chybné
položky
eliasit lisovací hmota z bakelitu a d ev né
mou ky
elicon it. helikon (hudební nástroj)
eliminátor druh usm r ova e proudu
elinvar slitina železa s niklem a chromem
elkalit druh dehtové lepenky
elysium ráj starých ek
elzevir druh tiska ského písma
emaillit vodot sný nát r na maltu
embolos bodec na p ídi antických lodí
emerald ecky smaragd
emilián druh italské hrn í ské hlíny, keramiky
émoisin francouzský slovníkový formát
emperor slitina niklu a chromu
emplekton zdivo s lícními stranami z tesaného
kamene a vnit kem z drobného kamení a malty
bez vazby
emulbit studenotekutý asfalt
emulsin sm s enzym v rostlinách
emulsoidy stálé organické koloidy
enantiosa protimluv, rozpor
enatio druh výr stk na rostlinných ústrojích
enciente fr. vnit ní obruba pevnosti
endle žinilkové tkaniny z krajkových žinilek
p eddíla (z n m. Ende)
energin výživný p ípravek
engesterium Babitt v kov s p ísadou zinku
enkauma v ed rohovky
enkratita stoupenec asketické sekty ve 2. až
4. století
enlevage leptání barevného podkladu látek
enoly jednomocné nenasycené alkoholy
ensign vlajka na zádi lodi
ensilage fr. záslad
entální jdoucí sm rem dovnit (z ec.)
entari mohamedánský spodní šat
entasis zesílení sloupového d íku uprost ed
ententa, entente fr. dohoda
enterokinasa druh enzymu
entrata it. vstupní skladba, intráda
entrelac ornamentální pr pletka, pletenec
entremet lehké jídlo po pe eni
entresol mezipatro
enveloppe vn jší opevn ná ára pevnosti

enzootie zví ecí epidemie omezená na jednotlivé stádo
enzymol istý výtažek žalude ní š ávy
éolienne druh francouzského polohedvábného
rypsu
epagoge zaklínání zlých duch
épave p edm ty vyvržené mo e na b eh
epes ráres výborný (z n m.)
epiaf zp sob prostorové fotografie
epiglandol výtažek ze žlázy šišinky
epiklerát zvyk, že žena pojme za muže d dice, nebyla-li sama d di kou
epiklese pravoslavná modlitba
epikrise, epikrisis kone ný úsudek o nemoci
epilemma e nická námitka
epilion drobný epos
epinikion vít zný zp v
epistace roztírání v hmoždí i
epizona nejvyšší pásmo
eradit hydrosulfitový p ípravek
erbasit lék proti rakovin
erbegli druh smyrenských fík
erepsin trávicí enzym pro bílkoviny
ereptasy enzymy št pící polypeptidy
ergastulum staro ímská v znice nebo káznice
pro otroky
ergolit um lá rohovina
ergon dílo
ergostat p ístroj k m ení síly sval
ergotin námelový výtažek
erhina nosní, š upací prost edky
eria divoké hedvábí bource sko cového
erineum pls ovité skvrny na listech
eriometr vlnom r (pro ov í vlnu)
ernolit náhražka za ebonit
erodin enzymatické mo idlo
erugo m d nka
ervalenta o ková polévková mou ka
esbenit izola ní hmota
escalade zten ení hradeb
escale odchylka lodi od p ímé cesty
k zásobení nebo oprav
escarpin otev ený plesový st evíc
eser(id)in alkaloidy v kalabarských bobech, lék
proti obrn
escharotica leptadla zp sobující p íškvar
eskobedin glykosid v oddenku escobedia
eskuletin látka v k e divokého kaštanu
eskuriál nejjemn jší druh merinové vlny
espa oleta ty ový okenní uzáv r v otá ivých
epech
esparseta vi enec (rostlina)
espelin ho ká látka z ko ene dý ové rostliny
perianthopodus espelina
esperto it. znalec, expert
espinales formace trnitých k ovin západn od
pamp
esping malé baltské plavidlo
esplanáda volné prostranství p ed velkou
budovou
essang olej ze semen stromu ricinodendron
africanum
essay zkušební tisk (v grafice)
essej len mnišské židovské organizace
ésna kroužek k protahování tkanic u obuvi
(z n m. Öse)

essilit slitina železa s k emíkem
estaminet fr. hospoda, kr ma
estampe fr. m dirytina
estampida st edov ká básnická a hudební
forma
estancia jihoamerický dvorec
estasi it. vytržení, nadšení
esterasa enzym št pící estery
estime fr. úcta, vážnost
estivace zp sob p iložení okraje sousedních
lístk v pupenu
estmarka bývalá estonská pen žní jednotka
eston zásaditý octan hlinitý se síranem hlinitým
estrados rub klenby ( ec.)
estratto it. tažené íslo v loterii
estremadura šestinásobná bavln ná p íze
estridentismus mexický básnický sm r
estrich n m. lepenec
esuries lat. hlad
ešapovat utéct (z fr.)
ešl popelové mo idlo (z n m.)
ešof(ír)ovat dopálit, vzrušit
ešof(ír)ovat se vzrušovat se, roz ilovat se
étang fr. rybník
ete druh amazonského pralesa
été druhá ást tverylky
etesie pravidelné v try vanoucí stejným sm rem
etiolisace chorobná ztráta rostlinné zelen
etiolin žlutavý pigment etiolovaných rostlin
etiolovat b lit (z fr.)
etmolit hlubinná nálevka rozši ující se nahoru
eto plody africké rostliny kigelia africana
etol druh pohonné sm si
étouffada pikantní míšenina z bílého masa
étuvage, etuvování zah ívání (ovoce) ve
vyh ívaných sk íních
eubazin lék proti hore kám podmín ným
hnisavými procesy
eucerin sou ást mastí
eudiometr p ístroj k m ení a rozboru plyn
euforbium gumová prysky ice
eukonomátor p ístroj k získání nespálených
ástic uhlí a koksu
eukrasie š astná povaha
eukrit druh meteoritu
eumenol(um) výtažek z ínské rostliny tangkoui
eupatorin sladká hmota v rostlin eupatorium
rebaudianum
eupatrid(a) rodový šlechtic athénský
eupepsia ec. dobré zažívání
euphon varhanní hlas
euprotan výživný bílkovitý p ípravek z krve
eureka starší typ mlyná ské loupa ky
eurly ínské a japonské hedvábné odpadky
eusirol sirup p i katarech plic a pr dušek
euthermy teplé minerální prameny
event význa ná (sportovní) událost
(z angl.)
everdur m d ná slitina
everniin sliz z lišejníku evernia prunastri
evikce správa (druh ru ení)
evipan uspávací prost edek
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evodin alkaloid z brazilského stromu evodia
febrifuga
evomovat vyvrhnout, vydávit (z lat.)
evonymin glykosid ve v tvích stromu evonymus atropurpureus
evulgovat rozhlásit, rozší it pov st (z lat.)
ewer jednost ž ové nebo dvoust ž ové p ístavní nebo pob ežní plavidlo
exakt druh pletacího stroje
exaktinio aktiniová emanace
exarace vyhlodávání roviny ledovci
exaudi ned le p ed letnicemi
excelsior tuhá nit z um lého hedvábí
excoecarin barvivo v zeleném ebenovém
d evu
exergue dolní okraj mince s letopo tem
exibard lék proti záduše
exodos záv re ná sborová píse (v eckém
dramatu)
exora um lé p edivo
explika výklad, p ednáška, rozklad
exradio radiová emanace
exthorio thoriová emanace
extinktér ru ní hasicí p ístroj
extrados rub klenebního oblouku
extráto výhra na jedno íslo v loterii
extrovna zvláštní místnost
exuvie svle ené obaly živo ich
exvoto pam tní dar kostelu za vypln ní prosby
eyser holandská lo na lov slane k

fabliau starofrancouzská veršovaná povídka
facenda jihoamerická farma
facír lov k bez zam stnání
faecula škrobová mou ka
faeofyl hn dožlut zelené barvivo
fag hoch z nižší školní t ídy posluhující starším
žák m
fagara strom na Antilách; plané hedvábí
fagedaena rychlá a hluboká jíchovitá sn
fagetum, fagion bu ina, vegeta ní formace
s p evládajícím bukem
fagin látka v bukvicovém oleji
faggot anglická váha na ocel (54,4, kg)
fahak ryba tverozubec
faham droga ze sušených list orchideje angraecum frangrans
fahlband sulfidické rudy v krystalických b idlicích ve Skandinávii
fachovat echrat (z n m.)
Faiakové poživa ní lidé, sobci
faiblage povolená odchylka váhy mincí a
závaží (z fr.)
faille francouzská hrub vroubkovaná hedv.
látka
faja špan lská šerpa kolem bok
fajácký blahobytný
fajak, faják poživa ník, sobec
fajctanc posun ina, tanec svatého Víta
fajklubna malý sv rák (z n m.)
fajnidlo parádnice
fajrverk oh ostroj

fajrverkr oh ostr jce
fajstl haví ské kladivo (z n m.)
fakcios vášnivý straník
fakitis zán t o ky (lék.)
faklcuk pr vod s pochodn mi (z n m.)
fakoskop p ístroj k m ení ohniskové vzdálenosti o ky
faktis náhražka kau uku
fakulant, fakulista nosi pochodn
falcadina druh p íjice
falconier duté sklen né foukané stavební
kameny
falli východoafrická nejlepší arabská guma
fallreep lana po obou stranách visutého lodního schodišt
falstaff druh tiska ského písma
faltboot skládací kajak
faluns vápenaté písky se zkamen linami u ústí
Girondy
falut tverák, chytrák (z fr. falot)
familiant d di ný nájemce panské p dy
fána prapor (z n m. Fahne)
fanariot len ecké šlechty v tureckých službách
fanchon francouzská spole enská hra
fanchonettes francouzské jemné zákuskové
dortí ky
fanion menší praporec
fanka dáma, jedna z hlavních kuželek
fanon ozdobný kn žský nárameník
fantasia arabské jezdecké hry
fanum lat. svatyn
fardel soukenická míra (balík)
farfara podb lové listy (kv ty)
farinatom p ístroj ke zjiš ování jakosti obilních
zrn
farinha maniokový škrob
farinosa škrobová celulóza
fárkunst d lní lezecký stroj (z n m.)
farmakon ec. lék
farnes kv ty stromu acacia farnesiana
farnesol druh alkoholu v rostlinách
faro tmavé belgické pivo
fárt d lní žeb ík (z n m.)
farthák skoba, kterou je p ipevn n d lní žeb ík
(z n m.)
farucca druh cikánského tance
fasa zkosená hrana (v gotickém slohu)
faseolin bílkovina v semenech lušt nin
fasometr m nom r
fasova ka lemova ka (z n m. fassen)
fasovka lemovka
fassadin galalitový nát r
fastage fr. sud i bedna na zboží; cena za obal
fastidium odpor k jídlu
fatlikrování mazání usní emulzí (z angl.)
fátrmordy špi atý stojatý límec u košile
faturan druh lisovací hmoty
faubert pometlo k osušování paluby
faulenc lenoška, poduška (z n m. Faulenzer)
faustball druh házené
faveur cena p i turnajích
faviol špan lská malá flétna
favoris dlouhé licousy
favus kožní choroba (mol)
fecn hadr; p ípis (z n m.)

feddan egyptská plošná míra
fedrvajs klouzek, mastek (z n m.)
feflík krydlo (v heraldice)
fefrminc máta peprná (z n m. Pfefferminze)
fein jakost drahého kovu (z n m.)
fein jemné íslování paprsku v hedvábnictví
feint(ing) zálud, pohyb na zmatení soupe e
v boxu
feja víla (z fr. fée)
fejlovat erpat vodu (v hornictví)
(z n m. fällen)
feka druh hnojiva ze stokových kal
fekulosa škrob rozpustný ve vod
felajz tlumok, vak, filec (z n m. Felleisen)
feldgrau polní še (barva uniformy)
feldpost polní pošta
feldštechr kukátko
feminell n lky šafránu nebo ásti m sí ku
(p i falšování šafránu)
Femka ma ariza ní spolek v starých Uhrách
fenacetin prášek proti bolení hlavy
fenchon základní slou enina ady kamfanové
fenchyval uklid ovadlo
fenian irský bojovník za svobodu
fenolasa druh enzymu z hub
fenstrbríf dopisní obálka s okénkem
fenyloform ranhoji ská protihnilobná látka
feofyl hn dý pigment v asách
ferahan druh perského koberce
ferda arabský šátek na zakrytí obli eje
feredže arabský ženský svrchní šat
ferekratej druh asom rného verše, logaedická tripodie
ferganit ruská uranová ruda
ferchromit slitina železa a chromu
ferio druh úsudku v logice
ferm pevný, obeznalý (z lat. firmus)
fermail fr. spona, p ezka
fermentin p ípravek z kvasnic
fermentol glycerin vyráb ný kvašením z cukru
fermit azbest upravený pro elektrotechnické
ú ely
fernajs fermež (z n m.)
ferocart elektrotechnická hmota
feronia suchoplod tmavý
ferrimalát jable nan železitý
ferripyrin lé ivo zastavující krvácení
ferrital železná náhražka m di
ferrobet isti rezu
fer(r)odo ohnivzdorná látka
fers šachová figura, dáma
fersilit slitina železa s k emíkem
festin fr. slavnostní hostina
fetna vaznice (z n m. Pfette)
Fettuva arabská podzemní ozbrojená organizace v Palestin
feuillanti mnišský ád
feuille stará fr. míra na víno (asi 135 )
fexír pojistka na zámku (z n m.)
fiasko stará italská objemová míra (p es 2 )
fiberit druh um lých desek
fibr druh p ediva z agáve
fibris vlákna ze st edoamerických agáve
fibroid druh amerického fibru
fibroin bílkovina v hedvábném vlákn
fibroleum um lá k že
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fibron náhražka tvrdé pryže
fidicen hrá na strunný nástroj (lat.)
fierabras fr. chlubný zápasník
fifejda pastvina, lada (z n m. Viehweide)
fifikus chytrák (z n m.)
figárko krátký ženský otev ený kabátek
fijon šp. hejsek
fiktilie hrn í ské zboží
filagram vodotisk (v papíru)
filanda p ádelna hedvábí
filature smotané ínské a japonské surové
hedvábí
filec ranec, tlumok (z n m.)
Filedex soustava klávesnicové lístkovnice
fileta linková kniha ská ozdoba
fillpen plnicí pero (z angl.)
filoselle hrubší ást vlákna bourc na floretové
hedvábí
filtron ec. nápoj lásky
filtros druh pr lin itých desek
filunk výpl (z n m.)
finála tón kon ící náp vy v hud. tóninách
finalis záv re ný tón církevní tóniny
finocchio italská odr da fenyklu
finto p edstíraný (it.)
fiore naivní milovnice v italské komedii
fiorit(ur)a hudební ozdoba
FIPESO Mezinárodní svaz profesor st edních
škol (fr. zkratka Fédération internationale des
professeurs de l’enseignement secondaire
officiel)
firebox plamenice (lokomotivních kotl )
firth úzký mo ský záliv
fishgrate rozmarinkový vazební efekt na
tkaninách
fiška letecká pov trnostní tabulka
(z fr. fiche)
fišmistr porybný (z n m.)
fišpanka, fišponka rákoska
fixit druh izola ní hmoty
fizilír lehký p šák (z fr. fusilier)
flabellum v jí ze pštrosích per jako odznak
fládrovka náprsní taška (z n m.)
flacherie choroba bource morušového
flajstrovník dlaždi (z n m. Pflasterer)
flajška ple ová barva (z n m. Fleisch)
flajšponk mizd icí st l
fláma druh kartounové jupky
flamingo plame ák (pták)
flamisol druh hedvábí
flamon pivovarský dezinfek ní prost edek
flanderka kazajka z flanderského sukna
flanše p íruba (z n m.)
flašky bubny ve francouzských kartách
flašna kladkostroj (z n m.)
flat anglická plochá pramice
flatfele norský lidový hudební nástroj
flau n m. mdlý, chabý
flautino varhanní hlas
flavin druh žlutého barviva
fle druh horkého nápoje
fleet lanoví a plachtoví lodi
fleka kapesní zlod j
fleuron motiv kv tinové výzdoby (arch.)
fleuron máslová ozdoba pokrm
fliboot holandský plachetní dvojst žník

flicflac p emet p es ruce dop edu
flieger st hová plachta, létavka (kosatka)
fligna moucha (z n m. Fliege)
flik strážník
flika , flikr p íštipká (z n m.)
flinz šupinkovitá odr da tuhy
fliss pavu inka na mykacím stroji
flobafeny produkty hydrolýzy t íslovin
flogiston domn lá látka v ho lavinách
florence leh í hedvábná tkanina
florentin jemná sláma na klobouky
florentýn plemeno domácích holub
florida odr da bavlníku
floridas hrubé bílené a škrobené plátno
florpost hlazený hedvábný papír
flotagen flota ní olej
flotáž díl niti jedné soustavy, který není provázán s druhou soustavou
fluorofyl látka v semenech pohanky
fluxfalt druh petrolejového asfaltu
fly bavln ný odpadek vzniklý odletováním
flykténa vleklý zán t o ní spojivky
fochette druh francouzské oboulícní pleteniny
fochr v jí (z n m. Fächer)
fokker typ cestovního letadla
fokostop hasicí p ístroj ve tvaru pistole
foliovka tiska ská foliová sazebnice
follia portugalský tanec
folvark polský panský dv r
fontange vysoký dámský ú es nošený koncem
17. století
fontina druh švýcarského sýra
fontura se azení jehel vedle sebe na stávku
fopovat dobírat si, mít za blázna (z n m.)
fórajbl obrtlík (z n m. Vorreiber)
forberk svobodný statek, dv r p ed m stskými
hradbami (z n m. Vorwerk)
forejšic d stojnický sluha (do roku 1848)
(z n m. Fourierschütz)
forestite bojový plyn kyanovodík
forfait smluvená úhrnná koup
formisol dezinfek ní látka
formol formalin
formolit prysky i natá látka
formosapol sm s draselného mýdla
s formalinem
fornelli peci na vycezování síry z hornin vulkanického p vodu
forsunka rozprašova p i vytáp ní kotl mazutem
fortvurstlovat žít ze dne na den (z n m.)
forty t etí bod v tenise
Fosfor ec. Jit enka
fosilit druh izola ního nát ru
fossano erný prach (pro d la)
fotík otec (z n m. Vater)
fotofor soudková plovatka na ozna ení lodní
cesty
fotogen hn douhelný benzin
fotolimos hlad po sv tle
fotoline druh sázecího stroje
fotomaton p ístroj zhotovující samo inn
podobenku
foulé m kká látka z esané p íze
fourista cukrá ský d lník na drobné pe ivo
fragarol um lá vonná látka

fraise jahodová barva
fraissite slzotvorný bojový plyn
frajmaur svobodný zedná
framboise malinová barva
francica heraldická lilie
franctireur vále ný dobrovolník mimo armádu,
svobodný st elec
frankelit hn tací ucpávka pístnicová
frankolín kurovitý pták
frankopan druh smetanové nápln do mou ník
frappant reklamní písmo
frasilla adenská objemová míra na kávu
frastika vyjad ovací zp sob
frederiksdor dánský dukát
frejmark sm nný obchod
frelatovat falšovat /nápoje/ (z fr.)
frés jahodová barva
frézr frézovací motorový pluh
friand labužník (fr.)
frigen druh chladiva
frika(n)dely opékané dušené masové knedlí ky
frikando druh telecí pe en
frisé sukno se zkade eným vlasem
frison druh dracounu; hedvábný odpadek
frisonets odpadky hedvábí p i odmotávání
zámotk bource
frišlátko selátko (z n m. Frischling)
fritedelly studené karbanátky
fritura vysmažená obalovaná dušená zelenina
frivolitky druh lehkých krajek
frízl osypky (z n m.)
frklajdunk truhlá ský obklad (z n m.)
froš žába (z n m.)
frýzek podlahové prkénko, vlys
fucin látka v bun ných blanách hn dých as
fudr stará n mecká dutá míra (8 – 18 h )
fufr v trník (z n m.)
fugl ptá ek, podvodník (z n m. Vogel)
fukocyan modré barvivo z as siných
fukosa cukr v mo ských chaluhách
fuksšvanc pila zvaná liš í ocas
fulgor druh pohonné látky
fulgur klíckový motor
fully dobrá jakost bavlny
fumé první zkušební otisk d evorytiny
fumol zp ovací olej
funcka lampi ka (z n m. Funzel)
funny protáhlý lun pro jednoho vesla e
funori japonský p ípravek z as ruduchovitých
funtumia hedvábný kau uk
furacita náklonnost ke zlod jství
fusariol druh mo idla
fusel špatná ko alka (z n m.)
fusl p iboudlina (z n m.)
fustage cena obalu
fustanella bílá albánská suknice sahající ke
kolen m
fusti srážka na váze za neupot ebitelnou ást
zboží
fustian druh barchetu
futura druh písma
futurit lisovací izola ní hmota
fytin podvojná s l v r zných semenech
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gaolin prost edek k ut sn ní duší pneumatik
gabarra špan lský obchodní trojst žník
gabon, gabun africký mahagon
gabrielka tverylka
gá surový parafín
gademovat klít, láte it (z angl. God damn)
gaduol rybí tuk z tresky
gaedek íránské bavln né tkaniny
gaete jadranská rybá ská plachetní lodice
gaillarde druh tiskového písma
gairone japonský kaolin
galago africká poloopice, uchoš
galaktogen bílkovinný výživný preparát
gala(kto)lit mlé ný kámen, um lá rohovina
galaktosa derivát mlé ného cukru
galaktoserometr p ístroj na stanovení hustoty
syrovátky
galaktoskop smetanom r
galam druh senegalské klovatiny
galam druh rostlinného másla
galanga oddenek byliny alpinia officinarum
galangin ho ká látka
galantina studený masitý pokrm
galea kožená p ilba
galein druh barviva
galert n m. rosol
galeta, galette, fr. tenký kolá ; plochá cívka;
poškozené kokony
galetas podkrovní patro
galicar cínová slitina
galion zoban na lodní p ídi
galimeta krvav ervené d evo
galipidin sm s alkaloid
galip(oid)in alkaloid v k e angosturové
galipot druh prysky ice
galler pramicové í ní plavidlo
galoubet provensálská lidová píš ala
galvano odlitek matrice získaný galvanickou
cestou
galziekte jihoafrická choroba hov zího dobytka
gamain svítidlo pro dosažení um lého denního
sv tla
gamašník p ší vojín
gambetta varhanní rejst ík
gambir japonská rudka
gambo bombajské konopí
gambo nezralé tobolky ibišku jedlého
gamboga rostlinný tuk ze semen indického
stromu garcinia pictoria
gammelost švédský sýr
gam(m)exan prost edek proti mravenc m a
jinému hmyzu
gamoman ženílek
gamomanie touha po ženitb
gampi japonský druh lýkových vláken; jemný
pr svitný papír
gamse hornodunajské nákladní plavidlo
ganga velký stepokur (pták)
gangan železné d evo indického stromu
gangosa tropický v edovitý zán t nosu
ganoin tvrdé pletivo na rybích šupinách
gaorani druh indické bavlny

GAPA druh amerických leteckých raket
garantol prášek na konzervování vajec
garas ma arský peníz, groš, setina pengö
gardina okrasa tiskového písma
gardine tylová látka na záclony a postelové
pokrývky
garé p dní zralost, vysp lost, rodivost
gargan druh indického balzámu
gargarisma kloktadlo
garimpeiro šp. hleda diamant
garmasinky drobné napodobeniny diamant
garn n m. p íze
garnát lehký lodní kladkostroj
garn c ruská dutá míra (asi 3 ¼ )
garnek polská dutá míra (asi 3 ¼ )
garnela malý mo ský rak
garnisáž vypl ování svahových výmol
garnkirk ztvrdlý b idli ný jíl
garrat sušené lusky kapinice nilské
garua m lká mlha na západním pob eží Jižní
Ameriky
garukha plachetnice v Perském zálivu
gasin p ípravek proti klepání výbušných motor
gasokret plynový beton
gasol sm s uhlovodík
gasolen lehký benzin
gassed opalovaná bavln ná p íze
gat hol. otvor
gates kuželovité drtidlo
gatinais provensálský druh šafránu
gatunk druh, odr da (z n m.)
gau ování odvodn ní vrstvy papíroviny
mírným lisováním
gaufre fr. plástev medu
gaufrée lisovaný vzor na látkách
gaulaitam palmový cukr
gavage lé ení vydatnou výživou
gayettes francouzské masové knedlíky
gazolin velmi lehký benzin
gázovka plynová trubka
gazon krátce sest ižený trávník
gebiš k oví (z n m. Gebüsch)
gedanit prysky ice podobná jantaru
Gedgeho kov slitina m di, zinku a železa
geest pís itý pruh zem na okraji marše
geison hlavní ímsa
geistika zem v da
gelin klihotvorná látka
gelit p ípravek ke zvýšení vodot snosti betonu
a omítkové malty
gelle lodice na horním Labi
gelosa ínská jedlá huspenina
gelosin rostlinný sliz z mo ských as
gelsemin(in) jed v ko eni rostliny gelseminum
gelwa um lá prysky ice
génappe druh hladké p íze z tvrdé esané vlny
genever jalovcová ko alka
genro japon. státní rada
gens klan s otcovskou posloupností
geofon p ístroj k vyhledávání úniku vody
z potrubí
geomant v štec ze zna ek nakreslených do
písku
georama globus
georgica básn o rolnictví

georgovka druh mechu
gepl n m. žentour
geraniol sou ást silic
gerdan korálky našité na stuhách
geroderma sta ecká k že
gérok vycházkový kabát
géromé franc. polom kký sýr z Voges
gerš arabský drobný peníz
getee, getel pevná lýková vlákna indické
rostliny
gex druh sýru roquefortu
ghazi estný arabský titul bojovníka proti
nev ícím
ghedda vosk indických v el
ghongal druh ápa
giardinetto druh italských zákusk
gibli horký tripolský vítr
gigot fr. skopová kýta
gilet hazardní karetní hra
gill la nebo ty ka nakládacího stroje na len
gill tvrt anglické pinty (0,142 )
gilling nejzadn jší ást lodního trupu
giloš tiska ská ozdoba
gilsonit druh tvrdého asfaltu
gimijane druh drahých orientálních koberc
gimpa bavln ná nit ovinutá barevným hedvábím
gingely sezamový olej
gingerol olejovitá látka v oddenku zázvoru
gingham druh hladké bavln né látky
gingiras indická bavln ná látka
ginseng lé ivý ko en ínské rostliny
gioddu sardské zkvašené mléko
girande fr. druh vodotrysku
girandola n kolikaramenný svícen
girardi slam ný klobouk s rovnou st echou
giroflée víno sva ené s h ebí kem a cukrem
git(al)in látky v listech náprstníku
gitr n m. m ížka
givrine fr. druh hedvábné tkaniny
glanders vozh ivka nosní
glavkom ruské zkratkové slovo pro vrchního
velitele
glavlit ruské zkratkové slovo pro hlavní správu
v cí literatury a nakladatelství
gledi ie strom d ezovec
gleemen st edov cí potulní hudci
gliadin rostlinný sliz
glider v tro
glievor levný ložiskový kov
glomeruli kulovitá t lísko v ledvinách
gloria silná erná káva s ko alkou
gloriosa druh polohedvábné tkaniny
glossina africká moucha p enášející spavou
nemoc
gloves boxerské rukavice
glucin um lé sladidlo
glusid(e) um lé sladidlo, sacharin
glycin druh fotografické vývojky
glycinal náhražka glycerinu
glymol druh minerálního oleje
goajira druh kolumbijské bavlny
godille veslo, kterým vesla vrtí
godron vej itá architektonická ozdoba; ryté
vroubení st íbrného stolního ná iní
goeletta rychlá dvojst ž ová plachetnice
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gofel druh kau uku
golfin oboulícní záclonovina
golga turecký flanel
golilla špan lský mužský límec v 17. stol.
golo plyn k um lému b lení mouky
gommart tropický strom
goni novozélandský len
gopura v žovitá pyramida indického chrámu
gordon pneumatické vrtací kladivo
gorkom ruské zkratkové slovo pro m stský
výbor
gose druh nakyslého piva
gosnardom ruské zkratkové slovo pro státní
lidový d m
goudrolin druh dehtového nát ru
gradovna solivarenská v ž
graduator tlumivka
grahamit tvrdý p írodní asfalt
gramenit zelená hlinka
granatina druh sí ovité tkaniny
granitoid um lý kámen z betonu
granolit druh dlažby beze spár
graparine druh ovoce
grappier nevyhašený odpad vápna
gravedo t žká hlava, rýma
graves bordeauxské víno
grefieux rhônské ervené víno
gregariny hromadinky
grelota ozdoba ženských šat napodobující
rolni ky
gren váhová jednotka pro perly (¼ karátu)
grenada druh indické nebo špan lské bavlny
grenache francouzská odr da vinné révy
grenáž pozlacování tvo ící zrnitou a lesklou
plochu
grenelování úprava k že na líci
grey druh mohérové vlny
griblety ízky masa protažené slaninou a
pe ené na roštu
grífa ozubec na podkov
griláda maso pe ené na rožni
grínšpan m d nka
griset levná vln ná nebo bavln ná látka
griseta druh masité paštiky
grisetka grisetová sukn
grisou t askavý plyn v dolech
grisoutit trhavina
grits krupice z kuku ice chudé tukem, náhražka sladu
grivenik ruská st íbrná mince (0,1 rublu)
groat anglická ty pence
grosbyrgr bohatý m š an
grosgrain druh t žkého hedvábí
grossarias špan lské hrubé plátno
grosseria zpracování zlata tepáním
grubber druh pluhu
grude koks zbylý z hn dého uhlí p i výrob
parafinu
gruševina balkánský mlé ný výrobek
guaca peruánská p edhistorická keramika
guacharo st edoamerický pták
guajira špan lský tanec se st ídáním taktu
guanol um lý kompost
guarana okoládovitá hmota ze semen paulinie nápojné
guarnerky housle z dílny housla Guarneri

guayule druh mén cenného kau uku
gudok tovární píš ala
gudron asfaltovitá látka
guéridon fr. kulatý stolek na jedné noze
gugla huculský hrubý pláš z bílého sukna
gugul hn dá indická klejoprysky ice
gummolin pružný antikorozivní nát r
gumolit druh vodot sné deskové izolace
gumon um lá hmota
gumpa m sidlo (v hornictví)
gunite cementová omítka zhotovená cementovým d lem
gurjun druh indického balzámu
guti jihoamerický hlodavec
guyana guyanská bavlna

hadlaf nit nka (z n m. Haarlauf)
haidar arab. lev, estné p íjmení state ných
muž
hainin druh pravého ínského hedvábí
haircords angl. jemná bílá bavln ná látka
hejdamák ukrajinský loupežník
hajdukovat tan it odzemek
haje brejlovec egyptský
hajér kopá , lama (z n m. Häuer)
hajklich choulostivý (z n m.)
hajklovat, hajtlovat odbla ovat (maso)
(z n m.)
hajmvér domobrana (z n m.)
hajmvérák domobranec (z n m.)
hajzovat ledovat (z n m. eisen)
haka maorský vále ný tanec
hakatisté lenové bývalého n meckého protipolského spolku v Pomo anech
hakeldama aramejsky pole krve
(u Jeruzaléma)
haklice kovové poutko (z n m. Haken)
haklovat há kovat (z n m. häkeln)
hakova ka zlod jský podnik (z n m.)
hakovadlo za ízení k upevn ní hlavn d la na
hlav ovém voze
hákovák trest
hákovna trestnice
hákovišt h ídel pluhu háku
halabé vlákna madagaskarského pavouka
halberota lichý voják v šiku
halbírovat rozp lit (z n m.)
hald vymáhání výkupného (z n m.)
halifaxky druh bruslí
halina sedmihradská vln ná kostkovaná houn
haloklastit trhavina
halometr p ístroj na ur ování množství soli
v prameni
halopegy slanice, p írodní minerálky obsahující nejmén 15 ‰ chloridu sodného
haloxylin výbušnina
haltér ec. inka
haltr držadlo, držák (z n m.)
haltunk držení (z n m.)
halumin slitina hliníku s niklem
halurgie ec. solivarství
halving pevné spojení trám

hamadan perský plst ný koberec
hamadryady ec. lesní víly
hamal arabský nosi a sklada b emen
hama(n)s indické jemné bílé bavln né tkaniny
hambel marocké pletené kilimové koberce
hamma kýlní obvaz
hamovník et z na vozové brzd (z n m.)
hamulec brzda (z n m. Hemmholz)
hanacca it. hanácká, lidový tanec
handrle židovský podomní obchodník
handverk emeslo (z n m.)
hanesita p íslušník muslimské sekty
hang zfalšované sto ení mí e (ve hrách)
hanghow druh ínského hedvábí (angl.)
hank n m. p adeno, teník
hankle šle, popruhy, ucho (z n m. Henkel)
hanseata len hansy
hansvurst, hansvu t žvanil (v komediích);
kašpárek (z n m.)
hanšlík nátepni ka (z n m.)
hanšpigl šašek, tatrman
hant nadloží (z n m. Hangende)
hantok hlavatka, sekera (z n m. Handhacke)
hanum tur. dáma (v oslovení)
hanumanství opi í napodobování
hanzalík honzík (vycpávka) (z n m. Hansel)
haram arab. posvátná v c
harcovka hasi ská signálová trubka
hardenit nejehlicovitá struktura oceli
haringfele norský lidový hudební nástroj
harlekýn pestrá zmrzlina
harnádl vlásenka (z n m.)
harmonikála druh p í ky v trojúhelníku
harpastum staro ímská hra podobná kopané
hartit látka podobná ozokeritu
hasík šátek na krk (z n m. Halstuch)
hašpa skoba, petlice (z n m.)
hašurování zdrsn ní rytin tiskových válc
k potiskování tkanin (z fr.)
hatchettine odr da skalního vosku
hatikva židovská národní hymna
hatt písemný rozkaz sultán v
hausírka, hauzírka podomní obchod
haustorium sací orgán cizopasných rostlin
hav zkratka pro haversinus
Havas bývalá francouzská tisková agentura
haversinus goniometrická funkce (polovi ní
sinus-versus; angl. half verset sine)
Havoc angl. typ letadla
hawaian velký druh havajské kytary
hayti druh západoindické bavlny
ház ma . d m
haza ma . domov, vlast
heavy ervená m d ná slitina
hebdomas ec. týden
hébr sochor, páka, zdviha , rozvor (z n m.)
heckelfon barytonový hoboj
hediosit léka ské sladidlo
hefr jalovice (z angl. heifer)
hegolech druh sajky
hegumen p edstavený eckého kláštera
heimalol p ípravek zabra ující prolínání tekutin
hejponk hoblice (z n m. Hobelbank)
Hekaté Morana
heklnádl há ek k há kování (z n m.)
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heklovat há kovat (z n m.)
hektor hektolitr
helbun držadlo, násada (z n m. Helb)
helenin omanový kafr
helenit uhlovodík podobný ozokeritu
helicin um lý glykosid
heliosis slune ní úpal
heliotint zp sob barevného m ditisku
helladonik staro ecký soudce zápas a olympijských her
helmatha vstava ovitá rostlina
Helmet v kov druh mosazi
helos p epadnutí dukovky
hem míra, zna ka, cejch (z n m. Hamm)
hematies ervené krvinky
hemelitol druh aromatického uhlovodíku
hemerejr bedná ský nožový vrták (z n m.)
hemiola skupina erných not v menzurální
notaci
hemp angl. konopí
hengst n m. h ebec
henkl držadlo, ucho (z n m.)
heptalin palivo do výbušných motor
herabol druh myrhy
heradin sm s veronalu s kodeinem
heraklin výbušnina
heratin druh perských koberc
heratol hmota k išt ní acetylenu
herco ka vévodkyn (z n m.)
herfonka vznešená dáma (z n m. Herr von)
herhut, herrnhut len Jednoty bratrské
v Herrnhut (Ochranov )
herkules druh bronzu
Hermes angl. typ letadla
hermetin prost edek k ut sn ní porušených
pneumatik
herrerit zelený posvátný kámen mexický
hesperonal vápenatá s l kyseliny sacharofosfore né
heuréka knihtiska ský rychlolis
hexoran prací p ípravek
hiba jap. d evo stromu thujopsis dolabrata
hiiragi jap. d evo stromu osmanthus aquifolium
hilarie lat. veselé hody
hilarita veselost (z lat.)
himalaja jemná lesklá suknovitá látka
himation staro ecké vrchní roucho
hinayana p vodní u ení buddhistické
hindris n m. p ekážka
hindrovat p ekážet; zni it, zpustošit (z n m.)
hinghanghat druh indické bavlny
Hiorns v kov druh nového st íbra
hirmus první sloka byzantského hymnu
hirogana japonské slabikové písmo
hirsuties nadbytek vlas , chlupatost
hirudin látka z pijavek proti sedání krve
histony druh bílkovin
histopsin vodný výtažek ze stafylokokových
kultur
histosan lék proti TBC
histozym enzym št pící kyselinu hippurovou
hivernage deštivá tropická zima
hizen japonský sklovitý porcelán
hoa-che ínská kaolinová zemina
hoblponk hoblovací stolice (z n m.)

hofírovat pochlebovat
hochepot fr. sekaná s kaštany nebo edkví
holbštýdle polobotka (z n m. Halbstiefel)
holes jamky na golfovém h išti
hólkél výžlabek, žlábek (z n m. Hohlkehle)
holler druh blues
holstra pouzdro na pistole na sedle
holštráfek nákr ník (z n m. Halsstreifen)
holzin p ípravek proti pocení
holzinol p ípravek k dezinfekci st n a podlah
homonit zvu et, znít (z ruš.)
hondfalt pilník (z n m.)
hoogaart holandská kanálová lodice
hook angl. hák v boxu
hoolamite detektor na oxid uhelnatý
hopcalite sm s kovových oxid
hopjesy druh mlé ných karamel
hordyjanka, hordylanka, horodyjanka huculský tanec
horiapovat sp chat (z angl. to hurry up)
hormonal látka uvád jící st evní svalstvo do
peristaltického pohybu
hortolán strnad zahradní
hospitalita pohostinství
hoy jednost ž ová plachetnice
hrna ky sá ky roha ky (z n m. Hornschlitten)
huagol p ípravek k olejování silnic
huckaback silná anglická inovatní tkanina
hubertka lovecká chata
hublátko kruhadlo za zelí (z n m. Hobel)
huculky válenky
hu- in ínský strunový hudební nástroj
Huitfeld druh lyža ského vázání
hukr pohovka (z n m. Hocker)
hulk vy azená lo
hulovat p inést, p ivést (z n m. holen)
humogen um lý rašelinový kompost
humpel okrouhlá menší m l ina
humulen sou ást chmelového olejí ku
humulon chmelová ho ká kyselina
huncpaj karabá (z n m.)
hunia druh hrubého sukna
hurnussen stará švýcarská mí ová hra
Hurricane angl. typ letadla
hyba jap. zeravinec (strom)
hyb-lum americká hliníková slitina
hycyan dezinfek ní p ípravek
hydromant vodot sný nát r na maltu
hydromat druh hornického vrtacího za ízení
hydromel projímadlo
hydron slitina sodíku s olovem
hydroneta druh ru ní st íka ky
hydrosol vodný roztok koloid
hydrotika potidla
hydrýr petrolejový éter
hyfen spojovací árka
hylaea okrsek tropických deštných amazonských prales
hylzna cigaretová dutinka (z n m. Hülse)
hymenaios staro ecká svatební píse
hyndrovat p ekážet; kazit (z n m. hindern)
hyoscin uspávací lék
hyperoon první patro staro eckého obytného
domu
hypnal druh uspávadla
hyporit trvanlivý chlornan vápenatý

hyposkop druh vidlicovitého dalekohledu
hyraceum sušená mo damana
hyzon domn lá aktivní forma trojatomového
vodíku

chabin chilský k íženec ovce s kozou
chabir arabský v dce karavan
chabotte kovadlina parních vzdušních buchar
chaco druh texaské bavlny
chaconne starý francouzský tanec
chaetae chitinové brvy erv št tinatých
chaim hebr. žid
chaise fr. lehký ko ár
chaja jihoamerický je ábovitý pták
chalan(d) fr. plochá nákladní lo
chalaza poutko, místo, kde kon í cévní svazek
na bázi vaje ného jádra
chalazion vl í zrno
chaldron míra na uhlí v Londýn (1219 kg)
chalchihuitl posvátný kámen Azték
challa hebr. ob tní kus t sta
chally polohedvábná látka
chalon fr. druh lehké vln né látky
chaluk hebr. pr kopník
chalybs ec. ocel
chambertin druh erveného burgundského
vína
chambránovka ozdobná lícovka k vyzdívání
chambrán
chamina tur. paní
champagne sv tležlutá barva
chamr hebr. osel, hlupák
chantilly druh krajek
chaperon gardedáma
chappa západoafrické zdu ení kloub s kožními v edy
charcamas indická polohedvábná tkanina
charcuterie fr. uzená ství
chardonne fr. um lé hedvábí
chariotte angl. ty kolový dvousedadlový vozík
charkovka odr da zimní pšenice
chasan hebr. p ed íkáva
chasid len židovské sekty
chasosrah hebr. starý posvátný hudební
nástroj
chassepotka druh vojenské pušky
chasseur hotelový poslí ek
chatib arab. kazatel
chaulu š áva z rostliny v Nové Kanad
chebec fr. trojst ž ová plachetnice
s latinskými plachtami i vesly
cheddit trhavina
chela ec. klepeta
chelys st edov ká basová viola
cheng ínský dechem rozezvu ovaný hudební
nástroj
chenie siln jší tverce na sí kovém papí e
chenille fr. hedvábná š rka
cherem hebrejská velká klatba
chevra kadiša hebr. svatý spolek: poh ební
bratrstvo
chevrotin druh švýcarského sýra
chiamata it. odtroubení (po lovu)

20

chica ervené p írodní barvivo
chikvira indiánské jméno kapybary
chilfer hebr. podvodný pen zom nec
chili horký tuniský vítr
chilies ocet s pep em (k masu)
chilisalpetr chilský ledek
chiné fr. žíhané vzory na tkaninách
chino míšenec ernocha a indiánky
chinois malé pomeran e zava ené v cukru
chiostro it. k ížová cesta, klášterní dv r
chipolin druh nát ru na d evo
chistera lopatka k baskické pelot
chitarrone velká kytara
cho a ínský podomní obchodník (v ruském
prost edí)
chodža mohamedánský kn z; tur. u itel
chochmes hebr. chytrost
chopine p llitrová láhev na víno
chorej trochej
chromel slitina na topné odpory
chromol chromový p ípravek proti rezu
chromolit erná nepolévaná kamenina
chronom slitina chromu a železa
chrysamin azidinová žlu
chrysanilin oranžové barvivo
chrysaurin oranžové barvivo
chrysin žluté barvivo z topolových poupat
chrysokalk zlatý bronz
chrysorin m kká mosaz
chuca krycí vrstva ledkonosných polí
chulo štvá býk (p i zápasech)
chuna druh ovcí s lysou hlavou
churas druh hašiše
churka asijské za ízení pro vyzr ování bavlny
churros šp. ovce s hrubou vlnou

ibaro mýdlové plody amerického stromu sapinctus saponaria
iboga sušené listy afrického ke e
íbrcír svrchník (z n m. Überzieher)
íbrcuk povlak (z n m.Überzug)
ibuki jalovec ínský
iconyl druh fotografické vývojky
ictrogen ho ká sou ást lupiny
id est lat. to jest
id(ant) chromozom
idrialit sm s asfaltu s rum lkou
iecur lat. játra
ieiunum hladové, la né st evo (lat.)
igepaly um lé textilní prací prost edky
igepony textilní mýdla
igla druh chvostožábré ryby
igname jedlé hlízy indické rostliny dioscorea
igol vodot sný nát r na maltu
igraf um lý pergamen
ihrám pokrývka hlavy indických žen
ijavonicha b loruský národní tanec
iksna úžlabí na st eše (z n m. Ichsel)
illát p ínos (z lat.)
illata p inesené v ci (z lat.)
illiterata zvuky nevyjád itelné slovy

illium slitina sloužící jako náhražka platiny
imari druh japonského jemného porcelánu
imortel(k)a kv tina slam nka
impasse fr. slepá uli ka
imperiálka odr da cukrovky
impluvium lat. nádrž na deš ovou vodu
impostor podvodník, pokrytec
improbita lat. nepoctivost
impune lat. beztrestn
inconel slitina niklu, chromu a železa
incontro sou asný zásah soupe zbran mi
v šermu
in venger tesák (z n m. Hirschfänger)
inda industriálka, u itelka domácích nauk
indamin organické barvivo
indant(h)ren modré barvivo; lehká látka na
záclony
inden uhlovodík v kamenouhelném dehtu
indianismus brazilský literární sm r
indians druh jemných indických t íslených usní
indienne indická bavln ná látka
indigena lat. domorodec
indigotin barvivá složka indiga
indimulsin enzym v indigodárných rostlinách
indoiny zásaditá azobarviva
indol základní látka indiga
indra-tea paraguayský aj
indukt kotva (el. stroje)
induliny náhražky indiga
indurit bezdýmný st elný prach
industrák pr myslový brambor
inedita díla dosud nevydaná
infantado šp. druh merinové vlny
infirmá ošet ovatel nemocných
infirmita slabost
infrabas varhanní rejst ík
infrakce porušení smlouvy
inganno v hudb klamný záv r
ingesta požitá potrava
injira, injura druh jihoamerické bavlny
inka broušený pyrit
inkarnát barva lidské pleti
inkaustika ec. malba ve vosku
inkolovat ud lit státní p íslušnost
inkurábl nevylé itelný (z lat.)
inlet sypkovina
Inonia utopická zem (podle Jeseninovy básn )
inotyol lé ebná mast
insipin chininový p ípravek
institutka chovanka ústavu
insulán ostrovan
insulit vláknité um lé desky
interio druh brazilské bavlny
inulin druh škrobu
invar slitina oceli a niklu
invocavit první ned le postní
ionaminy barviva na um lé hedvábí
ionikos ty slabi ná asom rná stopa
ionon um lá fialová vo avka
ipo druh asijského šípového jedu
iradé sultán v rozkaz velkovezírovi
irenik, irenista hlasatel míru
irenika um ní usmi ovat
irisin polysacharid podobný škrobu
irvingia tropický strom s jedlými semeny

iskušenik srbsky novic
isolacit náhražka tvrdé pryže
isolanit um lá izola ní hmota
isolit druh izola ního nekovového materiálu
ispravnik bývalý ruský ná elník újezdní policejní správy
issolin um lá fenolová prysky ice
isteg druh ocelové výztuže
isterský dunajský
íšvengr lovecký n ž, tesák (z n m. Hirschfänger)
itrol citran st íbrný
iurid ohnivzdorná látka
ivoire barva slonoviny
ivoirit napodobenina slonové kosti
ivona um lá viskózová vlákna
ivorit kreslicí papír, z n hož lze písmo nebo
kresbu set ít
ixolit druh prysky ice
ixtle druh sisalového konopí

jaborand sušené lístky tropických ke a
stromk pilocarpus
jacobian Jacobi v funkcionální determinant 4.
stupn
Jacobyho kov cínová kompozice
jaconnet jemné bavln né plátno
jacqueira d evo chlebovníku
ja ejka rus. bu ka
jagara druh tropického hn dého cukru
jager rychlý rybá ský plachetník v Severním
mo i
jaggery druh kokosové palmy
jaguaribe druh brazilské bavlny
jakamar leskovec (pták)
jakaranda truba ovitá rostlina
jakarandin barvivo zeleného ebonitu
jakonet m kké bavln né plátno
jaktura vyhazování zboží z lodi za bou e,
ztráta
jakura brazilský chocholatý kur
jalapa povijnice horní
jalapin prysky i natá látka v jalapových hlízách
jaleo šp. národní tanec
jalík ruská dvouveslová lo ka
jalon fr. výty ka
jamajka jamajský rum
jamavas indická lehká hedvábná látka
jamboo, jambusa tropický strom s cenným
ovocem
jambor svobodný cikán
jambora žena, dívka
jamboree (sv tové) shromážd ní skaut
jambosa stromovitá myrhovitá rostlina
jambuki japonský ke
jambul jihoamerický plod podobný oliv
jamovka sklenice na džem
jan árka turecká šavle
jan(i) ár len sultánovy stráže
janinka sibi ská legioná ská epice
janit trhavina
japone ek krátce sest ižený ženský ú es
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jararaka brazilský ch estýšovitý had
jara-jara p ípravek se zápachem p ipomínajícím akátové kv ty
jarrah australské mahagonové d evo
járták výro í, valná hromada (z n m.)
jas v karetní h e dard trumfový svršek
jaspachát jaspisový achát
ja praslovanská samohláska
jatagan turecký me , handžár
jaulingit ervená prysky ice
jaumave vlákna mexické agáve
java velkozrnný druh kávy
javeline fr. ošt p
javol voda na vlasy
jean bavln ná keprová tkanina
jeannet hustá bavln ná tkanina
jekorin lé ivá lecitinová slou enina; náhražka
jaterního tuku
jekorisace zp sob tvo ení vitaminu D ze
sterin
jequiriti ervená semena indického ke íku
abrus precatorius
jersey druh pletené vln né kazajky
jery ruské písmeno
jest angl. žert
ješiva rabínská škola
jeté fr. házené staccato
jetee vlákna indické rostliny
jetotin inkoust ke znamenání prádla
jettatore it. uhran ivý lov k; smola
jettatura it. uhranutí, u knutí
jingo výst ední vlastenec (v Anglii a v Americe)
jinriksha jap. dvoukolový vozík tažený b žcem
joanovich druh egyptské bavlny
jodaceton, jodoctan slzotvorné plyny
jodacne trudovina jodová
jodalbasid jodová bílkovina
jodcollargol koloidní jodové st íbro
jodipin lé ivo ze sezamového oleje a jodu
jodkalium jodid draselný jako lék
jodoformal, jodol náhražky jodoformu
jodopyrin lé ivo spojující ú inky jodu a antipyrinu
jodospongin látka v mycích houbách
joch kláda podpírající šachtu
jochpant vzp rák (z n m.)
jonon um lá fialková vo avka
joria druh indické bavlny
jubis druh provensálských rozinek
judson americká trhavina
jugerum staro ímská polní míra (0,25 ha)
jul starogermánská oslava zimního slunovratu
julienne fr. sušená zelenina a polévka z ní
jumel druh egyptské bavlny
juniperin jalovcové lé ivo
jutelin jutová p íze

kabelit druh izola ní látky
kabeljau holandská má ená treska
kabotáž pob ežní plavba a obchod
kabriolka kabriolet
ka kaval srb. ov í sýr

kad t len ruské strany konstitu n demokratické
kadi arab. soudce; u itel
kadmin tvrdá slitina kadmia a zlata nebo
st íbra
kadol nákladní kanálový lun
kadrigát tvere kovaný papír na tkalcovské
vzorkovnice
kadroba šatna (z fr. garde-robe)
kadrobér šatná
kady domek se zahradou (z angl. cottage)
kadyn tur. žena, hospodyn
kafelit um lá hmota z kávy
kafenda milovnice kávy
kafesídr kavárník (z n m.)
kafeol olejovitá látka z pražené kávy
kafir arab. nev ící; nemuslim
kafkoruml mimo ádný zájem o Franze Kafku
kaga japonský rostlinný vosk
kagal židovská církevní rada
kagu pták z eledi ch ástal
kaguang hmyzožravec z eledi letušek
kagulár fr. zakuklenec, spiklenec
kahing druh pravého ínského hedvábí
kahuch kau ukovník
kahýrka kahýrská pšenice
kai hol. náb eží, pob ežní ze
kaid ná elník arabského kmene
ka(j)ik turecký lehký lun
kaimakam místodržící v Turecku
kainit druh um lého hnojiva (draselná s l)
kainité synové Kainovi
kairofobie chorobný strach ze zevních podn t
kajan motýlokv tá rostlina
kaj i tur. vesla na kajku
kajer lodní lano zvrati ka
kajkavec kdo mluví kajkavštinou
kajkavština srbochorvatské ná e í
kajlek obušek; klínek (z n m. Keule)
kajmak balkánský mlé ný výrobek
kajzršmorn druh mou níku, smaženec (z
n m.)
kakajao druh opice
kakedat jap. druh pravého surového hedvábí
kak-ke tropický zán t nerv
kakosmie mylné ití nep íjemného zápachu
kakur dávidlo z jihoafrické rostliny
kalakurvali d evo himálajského stromu hymenodictyon excelsum
kala-azar erná nemoc
kalabrés, kalabrésr kalabréský klobouk
kalain slitina olova a cínu
kalaitin látka k výrob sv tlých pryžových
p edm t
kalaman pruhovaná vln ná látka
kalambak asijské orlí nebo rajské d evo
kalambur fr. slovní h í ka
kalamit vyhynulá stromovitá p esli ka
kalandra pták z eledi sk ivan
kalapa kokosová palma
kalathos kalichová hlavice korintského sloupu
kalavrita ecké sladké víno
kalciumkarbid karbid vápenatý
kalciumkyanamid dusíkaté vápno
kaldarium horká parní láze

kale židovská nev sta; manželka
kalefaktá oh ívárna
kalefaktor oh íva ; pochlebník
kaleidofon p ístroj k ukazování skládání kmit
kalem arabské písmo
kalendulín látka z kv t a list m sí ku (calendula officinalis)
kaliaparát p ístroj ke stanovení oxidu uhli itého
kalí i druh p írodního cementu
kalimagnesia draselné hnojivo
kalin asijská kovová sm s
kaliopa sibi ský pták
kalka p enášení kresby pausovacím papírem
kalkán oddenek galganu obecného
kalkaroni it. pece na získávání síry tavením
kallirotron lampový el. oscilátor
kalmonal uspávadlo
kalmopyrin rozpustný aspirin
kalmu ek kabátek z kalmuku
kalmus puškvorec
kalobiotika um ní krásn žít
kaloderma želatinoglycerinové želé s medem
kalodont zna ka zubní pasty
kalosa hmota ucpávající otvory v p ehrádkách
rostlin
kalospinthechromokréné um le osv tlený
pestrobarevný vodotrysk
kalovat spustit plachty (z fr.); ustoupit, vyhnout
se
kalpe staro ecký bojový závod, p i n mž ozbrojení jezdci museli b žet
kalud r, kaludjer jihoslovanský mnich
kalutron hmotový rozd lova pro získání
atomové energie
kalvil druh jablek
kalymat krycí kámen strop dórských chrám
kalyptra epi ka (ko ene)
kalyptrogen d livé pletivo špi ky ko ene
kalziton sladový sirup proti TBC
kamacit slitina železa s niklem v meteoritech
kamala prášek z plod indického pryšcovitého
stromu
kamara štítek tvaru branky na panovnických
korunách
kamarinskaja ruský lidový tanec
kambír africké ervené d evo
kambrik bavln ná tkanina
kambuza lodní kuchyn ; kantýna v lod nici;
domek
kamé africký lanýž
kamel vodot sná zdvihací sk í
kamelot tkanina z velbloudí srsti
kamelotin napodobenina kamelotu
kamerale komorní ú ad
kameralista znalec státního hospodá ství
kamgarn esaná p íze
kamilavka ruská mnišská epice
kamor(r)a it. tajný loupežnický spolek
kampanje hol. p lpaloubka na lodi
kampinka belgické plemeno slepic
kampong ves a tržišt v Indo ín
kampova ka sekera na p isekávání kampu
kamptulikon p edch dce linolea
kampylometr k ivkom r
kamrhól haras, p íze z velbloudí srsti
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(z n m. Kamelhaar)
kan holandský litr; jednotka váhy v Anamu
kanadin alkaloid v ko enu kanadské rostliny
hydrastis canadensis
kanadol gazolin
kanarin žluté um lé barvivo
kancný ližina (na sudy ve sklep )
kan uch, kan uk pol. karabá
kanda zanzibarské pytle z rafiového lýka
kandeláres školní poplatek
kandelit ztužený velrybí tuk
kandidací kandidatura (z lat.)
kandidnost nevinnost, bezúhonnost
Kandiota obyvatel Kréty
kanella tropický strom, sko icovník
kanigl štýrský vinný hrozen
kannabinol jedovatá kapalina z prysky i ných
výron indického konopí
kant angl. pokrytecké užívání slov
kanta hrana (z n m.)
kantala druh agávového konopí
kantar stará arabská váhová jednotka (40 –
49,5 kg)
kantárek uzda, ohlávka, stíhlo
kantbajt koutné dláto (z n m. Kantenbeitel)
kantele fin. druh cimbálu
kantharos staro ecká nádoba na noze
kantilever druh pojízdného je ábu
kanti(l)a spirálový drátek na výšivky
kantje be ka slane k složených na mo i
kanun východní strunový hudební nástroj
kanya tuk ze semen afrického stromu máslového
kápa, kápice podvoj, nadpraží, p íklopek
(z n m. Kappe)
kapábl fr. schopný, zp sobilý
kapelka prubí ská miska ke stanovení obsahu
drahých kov
kapírovat chápat (z n m.)
kapišon, kapižon druh ženské kapuce
kapitel hlavice sloupu
kaplaky hol. p irážka k dovoznému pro v dce
lodi (v námo ní doprav )
kapnomantie v št ní z kou e p i ob tech
kaporit chlornan vápenatý
kaprinany soli nebo estery kyseliny kaprinové
kaprylany soli nebo estery kyseliny kaprylové
kaptace úplné zaujetí
kaptol taninové lé ivo (ve vlasové kosmetice)
kapucináda obhroublé kázání, e
kaputrok dlouhý svrchní kabát
karabela turecká k ivá šavle
karaburan st edoasijská erná bou e
karafin(k)a broušená lahvi ka; souprava na
ocet a olej
karagén sušené stélky as
karáité židé uznávající toliko Starý zákon
karakan(e) japonský druh zvonoviny
karamboláž hra na kule níku
karambolky plody tropického stromu averrhoa
carambola
karamelan alkoholická látka z t tinového cukru
karamelen ervená ho ká látka z karamelu
karamelin erná nerozpustná látka z karamelu
karan o jihoamerický supovitý dravec
karapa tropický strom

karaul turecká opevn ná strážnice
karaya v eš an erný
karban nádoba na losy (z it. carbona)
karbidid lisovaný karbidový p ípravek
karbiloxim t askavá kyselina
karbinol d ev ný líh
karbo, karbofrax, karbolit, karbolom karborundové zboží
karbonado erný diamant
karbovna truhlík na maltu
kardáž mykání
karderie odd lení mykacích stroj v p ádeln
kardex soustava vodorovné viditelné lístkovnice
kardinálka druh jablek; nápoj
karfunkl ervený drahokam
kargadér pr vodce lodního nákladu
kargoo pololoupaná rýže
kariama jihoamerický brodivý pták
karibis okrsek rostlinstva okolo Karibského
mo e
karírování tvere kování
karírovaný kostkovaný
karité druh rostlinného másla
karitní mírný, n žný, mazlivý
karja arabská vesnice
karle pol. pidimužík
karma slitina niklu a chromu
karmagnola, karma ola fr. revolu ní píse
karmazinka sklen ná napodobenina drahokam
karmazírování, karmoisování obkládání
velkých drahých kamen ve šperku drobnými
karmoisovat zasadit kolem v tšího drahokamu kaménky menší
karnak druh dlouhovlákné bavlny
karnální t lesný
karnát barva lidského t la (malí .)
karnýs vlnovka; ímsa na záclony
karnýsek lalošník ímský, hoblík s profilovacím
želízkem
karphit druh izola ní látky
karpofor plodonoš
karry prohlubeniny v krasových útvarech
kartamin p írodní ervené barvivo
kartos p ezdívka cikán -vyzv da
karuk vyzí klí
karunkula hrbolek slzný; masitý výr stek na
semenech
karvela plachtový koráb v 15. století
karven terpen obsažený v silicích
karvomentol terpenový alkohol
karvon terpenový keton
kas druh plané bavlny
kasaku savec z eledi va ic
kasan perský koberec
kaseasa enzym p evád jící kasein v látky ve
vod rozpustné
kaseilith náhražka celulózy
kaseinany slou eniny kaseinu se zásaditými
látkami
kaseinogen látka v mléce, která se m ní
v kasein
kaseoglutin dusíkatá slou enina z odtu n né
sýroviny

kasernace, kasernování ubytování
v kasárnách
kasha, kaša sv tle hn dá barva
kasinet druh polovln né tkaniny
kasintu kur bankivský (malaj.)
kaskarila k ra amerického pryšcovitého stromu nebo ke e
kaskarilin ho ká látka kaskarilové k ry
kaskarin látka v k e kaskarily
kaskavela ch estýš brazilský
kasko it. rozbití (v pojiš ovnictví)
kassava škrob z hlíz manioku
kassave tropický ke maniok
kassie sapanovitý poloke
kastan ta druh látky keprované po obou
stranách
kastilloa st edoamerický kau ukodárný strom
kastor cukrová krupice prostá prachu
kastorin látka v bob ím stroji
kasuarina strom p esli ník
kašan hebr. p ed íkáva
kaškaj perský koberec
kaškaval balkánský ov í sýr
kašket p ilbovitý klobouk
kašmiret napodobený kašmír
ká a katecheta
kata synesin ec. podle smyslu
katabolit látka tvo ící se v t le katabolismem
katacid tabletky ke sterilizování pitné vody
katadioptr hranol m nící sm r paprsk lomem
a odrazem
katadyn rozptýlené isté st íbro
katafasie chorobné opakování téže odpov di
katafyl šupinovitý list
katagamba výtažek z rostliny uncaria gambir
katafot odrazka
katakaustika k ivka vzniklá odrazem paprsk
od dutého zrcadla
kataklase rozdrcení hornin tlakem
katakustika nauka o odrazu zvuku
katalekta sebrané zlomky (liter.)
katalpa americký strom
katamenie mýra
katamnesa p edpov d di nosti duševních
chorob
katanol sirné barvivo
katastaltika rychlý pohyb svalových pr duch
katatonie duševní nemoc kon ící blbostí
katatonosa snížení normálního osmotického
tlaku bu ky
katazona spodní pásmo
katedrál staro eský královský ú edník
katechin náhražka katechu
katechu tropická t íslovina (malaj.)
katenisace se et zení slov
katenoid rota ní plocha vzniklá oto ením
et zovky
kat(ha) africký a arabský stromek
kathaeretika projímadla
katharin technický chlorid uhli itý
katheta odv sna (v trojúhelníku)
kat(i)ran druh asfaltu
katlina dvojb itý amputa ní n ž
katometr p ístroj k m ení hladiny spodních
vod
katoptrika nauka o odrazu sv tla
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katorga nucená práce v ruských dolech
katry prolamování, m ížkové vyšívání
katun kartoun
kau in inaktivní limonen; uhlovodík ady butinové
kau ukovina kau uková hmota
kavas arab. strážník
kavernom cévní novotvar
kawa ko en indického pep e
kaya jap. jehli nan se žlutavým vonným d evem
kazan druh vln ného flanelu
kázaza horší druh brazilského rumu
kazna ruská státní pokladna, erár
kazna ej pokladník
kebule plod kul iby
kedani jap. hore natá infek ní choroba
kédr okolek, patní ek (obuvnický)
kef arab. zahálka, prázdno
kefalin fosfatid v mozku
keffer malý labský lunek
keitel nálevkovitá vle ná sí
kélek arabský druh voru
kelen tekutina p sobící znecitliv ní ochlazením
kelim druh perského vyšívání
keliplastika plastika jizev
kelis skvrna, jizva
kelp popel z mo ských as
kelt druh vln né látky
keman a, kemandže arabský smy cový
hudební nástroj
kempr okenní závora
kencie druh palmy
kendal-cotton druh hrubé angl. látky
kendebal p echodná látka mezi ozokeritem a
zemním olejem
kenetron druh usm r ovací elektronky
kenguru klokan velký
kenna lýková vlákna byliny crotalaria juncea
kenosa nauka, že se Kristus p i vt lení vzdal
božských vlastností
kenting tenké a pr svitné ln né plátno
kentovka kentský mlýn
keperit sumatranské lýkové vlákno
képi fr. vojenská epice se štítkem
kepl žentour (z n m. Göpel)
ker druh um lého kau uku
kerabau indický domácí buvol
keragel erný ochranný nát r
keramit vodot sný nát r na maltu
keramyl vodný roztok kyseliny fluorok emi ité
keratasa enzym rozkládající rohovinu
keratol náhražka celulózy
keraulofon varhanní rejst ík (rohová píš ala)
keraunion znaménko ozna ující podez elé
místo
kerbovat vroubkovat, za ezávat (z n m.)
kerem ma . prosím
kerenka druh ruské epice
kerchov h bitov (z n m. Kirchhof)
kerion lysivý opar vlasaté ásti hlavy
kerit tvrdá izola ní hmota
kermesse fr. posvícení
kernajz duše, kostra (z n m. Kerneisen)
kernerovka k ížatá rostlina

keron hebr. par ák
ker(r)ie japonský ozdobný ke
kersey anglický hrubší keprovaný flanel
kessambi indické pevné d evo schleichery
trojja mé
ketiny pyraziny
ketlovat ízkovat (z n m.)
keulnaar í ní plavidlo se dv ma sklopnými
stožáry
kfírovat tvere kovat (z n m. geviert)
khabb-i-bulend perské vázané koberce s
dlouhým vlasem
khab-i-kutah vázané koberce s krátkým vlasem
khain druh perských koberc
khali perské koberce velikosti 2 × 3 m a v tší
khan perské tržišt , hospoda
khandesh druh indické bavlny
khasseki první žena tureckého sultána
khaya africký strom s mahagonovým d evem
khedive titul perského vládce
khedivka druh cigarety
khenk záv s (z n m. Gehänge)
khersek perské chlupaté a t žké koberce
khiva, khorassan perské koberce
khus-khus indický vetiverový ko en
kchél kapusta (z n m.)
kibuši japonská surovina k výrob porcelánu
kickxie africká kau ukovitá rostlina
kilé orientální míra na obilí (36 )
kilim druh perského vyšívání
kilograf rozmnožovací p ístroj
kimelie ec. skvosty, um lecká díla
kimm ohbí lodního trupu mezi bokem a dnem
kinasa látka uvád jící ferment z neú inného
stavu v ú inný
kindebal(l) mazlavý druh ozokeritu
kinesiatrika lé ebný t locvik
king ínské klasické knihy
kinkan malý druh oranžovníku
kinley t snicí prost edek
kinnor biblický strunový hudební nástroj
kinoin látka z t ísloviny kino
kipjon ka pol. leh í zemní olej
kipr uzená mo ská ryba (zvl. losos)
kipsbox chromová svrškovice z kipsek
kips(k)a, kipsovka k že ze zebu
kir zemní olej
kirman(šah) druh perských koberc
kirmes posvícení (z n m. Kirchmesse)
kis hebr. peníze; ma . malý
kisoida k ivka 3. stupn
kissar p tistrunná nubijská lyra
kistie indická í ní plachetní lo
kistyhant rukulíbám (z n m. ich küsse die
Hand)
kišlak st edoasijská horská vesnice
kišr pražené slupky z kávovníkových semen
kitaj ínská pestrá polohedvábná látka
kitol vlákna z palmy pálichy bezbranné
kiton dehtový p ípravek na úpravu silnic
kitrau druh asfaltu
kits dvojst ž ová rybá ská lodice
kit(t)ul rostlinné žín z palmy pálichy bezbranné
kjuzovat obvinit, obžalovat (z angl. accuse)

kladbišt h bitov (z ruš.)
kladde hol. p íru ní kniha, ú etní deník
Klafter n mecký sáh
klajs koleje (z n m. Gleis)
klajstr maz, lep (z n m.)
klamr skoba
klandestinita tajnost (z fr.)
klarain lesklé erné uhlí, klarit
klarendon druh tiskového písma
klariflokulátor druh usazovací nádrže
klarolin druh minerálního oleje
klausurka klausurní práce
klaveolina p edch dce harmonia
kle tekl hladítko (z n m. Glättstöckel)
klecho sundský druh rorýsa
kleisagra dna kloubu klí kového
klejch k i ka u vozu (z n m. Gleiche)
klejstr lep z mouky (z n m.)
klen tuk nálepek (z n m. Gelenkstück)
klenk kloub, ohbí (z n m.)
kleprlík pracovní hospodá ský k (z n m.
Klepper)
klinka držadlo, epel (z n m. Klinge)
klinkart švédská lodice s plochým dnem
klinodoma st echan naklon ný
klip myslivecká zarážka (z n m.)
kliple pali ka na krajky (z n m. Klöppel)
klipy bradla
kljakit obr da bauxitu
klób(a) oko, kloub, svorka, klešt (na žhavé
uhlí) (z n m. Kloben)
klobna kladka s pevným záv sem (z n m.
Kluppe)
klocovat leptat (?) barvu (z n m. klotzen >
impregnovat, napustit > impregnovat barvou,
napustit narvou; pozn. autora)
Klopp bojová látka, chlorpikrin
klotura fr. ohrazení, skon ení, uzáv rka
klufta sáhové d íví (z n m. Klafterstock)
klukva klikva, bahenní brusinka
klupcán sv rací klešt (z n m.)
klupna sk ipec, závitnice (z n m. Kluppe)
klupein protamin z mlí í sled
klupr pláca ka (z n m. Klopfer)
klusec knedlík, šiška pro husy (z n m. Klo )
klypl štinec (z n m.)
klystrom typ generátoru el. proudu
knaost druh norského kyselého sýra
kneblík roubík (z n m. Knebel)
kne ek oblomek, úlomek (z n m. Knick)
knesmos ec. sv d ní
knidosis kop ivka
kniks smyk na kule níku
knitl klacek (z n m.)
Knoten n m. námo ní míle (1852 m)
knutel roubík na obilí (z n m.)
koaita jihoamerická ploskonosá opice
kobaltamin, kobaltiak slou eniny kobaltu a
amoniaku
kobresie šáchorovitá rostlina
koepiskop spolubiskup
kofeidin št pný produkt kofeinu
kofent ídké pivo, edina
kohelet hebr. kazatel
kohen kn z
kohenit karbid železa
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kohobace odd lená destilace vody p i destilování silic
kohol druh erveného barviva
kohydrol p ípravek k mazání sou ástek
kochem hebr. lstivý
kocher hebr. zlod j, p echováva
kochr va i (z n m.)
koifr hebr. nev rec
koilanaglyf nízký neperspektivní egyptský
reliéf
koilin druh bílkoviny
koje sí na divoké kachny
koji japonský p ípravek z oloupané rýže
koker pr vlak pro kormidlový pe (z n m.)
kokila indická kuka ka
kokoquin sou ást semen lýkovce
kokošník rus. diadémová okrasa ženské hlavy
nebo klenby
kokum tuk ze semen indického stromu garcinia indica
kokus americký eben
kol nidrei židovská zpívaná modlitba v Den
smí ení
koleh malajské rychlé plachtové plavidlo
kolektér kanaliza ní sb ra
koler cholerik, potrhlý lov k
kólhaus uhelna (z n m.)
kolírovat cedit skrz látku
kolkot(h)ar ervený zbytek p i výrob dýmavé
kyseliny sírové
kollag koloidní p ípravek k mazání stroj
kollonema huspenitovité novotvary (léka .)
kollyrium o ní kapky
kolm uhelná hmota ve švédských b idlicích
kolodvor srb. nádraží
kološník rus. kychta, zásyp do vysoké pece
kolza epkový „žlutý olej“
kombank rus. zkratkové slovo pro komunální
banku
kombe strom se strofantovými semeny
kombo d evo divokého muškátu
kombolo druh gabunského d eva
kominor mlýn na výrobu cementu
kominutor rozm l ovadlo
komondor, komondur uherský vl ák
kompundka kompoudní lokomotiva
komsorg rus. zkratkové slovo pro komsomolského organizátora
komunikant ú astník ve e e Pán
konc docela (z n m. ganz)
kondikce žaloba z bezd vodného obohacení
kondraš druh látky (z n m. Kronrasch)
kondraška kondrašová sukn
kondurangin glykosid v kondurangové k e
konetabl fr. nejvyšší hodnostá monarchie a
nejvyšší velitel armády
konfederatka hulánská epice
konfera sch ze (u itelského sboru)
konfitura fr. zava enina
konger úho ovitá ryba
konglutin složka lepku tvrdých pšenic
kongo senegalský eben; kávová náhražka
z fazolových bob ; druh ínského erného aje;
kongová erve ; konžský kopál
kongoni dutorohý sudokopytník
konicita úkos, vlastnost n eho kónického

koniglobus hv zdný kužel
konikograf p ístroj na opisování kuželose ek
koniosa zaprášení plic
konkavita vyhloubenina
konkret druh betonu
konkusor p ístroj k masáži ot esy
konses vyšší ú ední sbor, rada
konsol státní dluhopis
kontrataka fr. protiútok
ko uch rus. podkoní
konvolvulin glykosid v hlízách americké rostliny ipomoea purga
konvrš eholní bratr, laik
konvrška klášterní posluhující sestra
konzi buvolec
koog pob ežní pruh zem , chrán ný hrázemi
kopalin druh t etihorní prysky ice
koperdeka slátanina
kopialie poplatky za opisy
kopigami druh japonského papíru
kopragoga projímadla
koptoxyl p ekližka
kopva dýn s plody kolokvintami
koraffin ohnivzdorná hmota
korakan indo ínská a africká obilní tráva,
kalužnice k ivoklasá
koralin ervené organické barvivo
korbball starý druh košíkové
korbyró bývalá rakouská koresponden ní
kancelá (zkratkové slovo z Corr. Bur.)
kordax rozpustilý tanec v staro eckých komediích
kordofon p ístroj signalizující samo inn
padání letadla
kordylina tropická liliovitá rostlina
korestenoma zúžení zornice
korhel piják, opilec(z n m. Chorherr)
koriandola, koriandule hád z barevného
papíru
korigenda opravy tiskových chyb
korindit druh ohnivzdorné látky
koriolit druh dehtové lepenky
korn ryzí váha mince
kornak indický v dce slon
kornein bílkovitá látka tvo ící oporu t la korál
kornet jezdecký prapor ík
korneta korouhev jízdy
kornhaskovat vylupovat kuku ici
(z angl. cornhusk)
kornifel ert (z n m.)
kornit um lá rohovina
kornoida rovinná k ivka šestého stupn
korrioid impregnované bavln né tkanivo
korsáž šn rova ka
korselet šn rova ka bez kostic
korteša ka kortešování, volební agitace
kortyzo(u)n dvo an, šašek (z lat. curtisanus)
korubin brusivo z oxidu hlinitého
korundal, korundin um lé korundy
koruptela porušení textu
koryd(al)in alkaloidy ze sušeného ko ene
rostliny corydalis cava
koryfin mentolový lék
korys kovová p ilba
kos(e)in ho ká látka v etiopské rostlin brayera
abyssinica

koso prost edek proti hlíst m (úlomky kv t
hagenie hlístomorné
kosotoxin ho ká látka provázející kosin
kostgeld stravné (z n m.)
košeráda košerování
košmar fr. hr za, d s
košmarný hr zyplný, d sný
kotinga pestrý americký vrabec
kotinin výtažek ze d eva škumpy
kotlén fr. látka z vln né p íze
koto druh japonského cimbálu
kotoin ú inná složka kotové k ry
kotonin kotonizovaný len
kotonisace p evád ní surovin na p edivová
vlákna, sp ádání
kotyledony klí ní listy rostlinné
kouf ká (z n m. Kufe)
ko(u)s(s)o sušené sami í kv tenství afrického
stromu hagenia abyssinica
kozluš e b loruské za ízení k vykolejení vlak
za 2. sv tové války
kracajzn škrabadlo, h eblo (z n m.)
kracmajzlík kopá (z n m.)
kraftalin pohonná sm s
krágl, krágn límec (z n m.)
krajcband k ížová páska (z n m.)
krajcgang k ížová chodba (z n m.)
krak baltická trojst ž ová lo
krakovjan obdélníková matice matematických
prvk
kraljevina srb. království
krambambuli silný t eš ový likér (z n m.)
kramencl porýnské b idlice
krampa zubní nýtek (z n m.)
krampla , kramplé myka
krample mykadlo
kramplovat mykat
krampon fr. zubní nýtek
kramponky klešt pro technické práce zuba ské
krampus k e v lýtkách
kran íránská jednotka m ny
kranchobl [POZOR: ch jsou dv písmena:
kranc hobl] druh hoblíku, v ne ník
kranc(l) okolek, ímsa
krancovka ímsovka (z n m. Kranzleiste)
krankasa nemocenská pokladna (z n m.
Krankenkassa)
kránpór vrták (z n m.)
kranter kan í tesák
krantzit druh fosilní prysky ice
krap(p) barvivý ko en mo eny barví ské
krasis stahování slabik
kraurosa smršt ní
krauzaminc máta kade avá; pokroutky z ní
krawel stavba lodi s hladkým povrchem lodního boku
kreas druh ln ného plátna
krebs rakovina (z n m.)
krec výškrabky, p na (z n m. Krätze)
kredencká íšnice u kredence
kredencovat zkoušet pokrmy a nápoje nejsouli otrávené
kreírovat vytvo it (zvl. osobu na divadle)
(z fr. créer)
krejónek ty inka na rty
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krelution protihnilobná sm s
kremnofobie úzkost p i pohledu do propasti
kremple mykadlo (z n m. Krempel)
kremplovat esat vlnu
krempovat lemovat, ohrnout
kremšnit krémový ez (zákusek)
krenelovaný opat ený st ílnami
krenfleisch ovar s k enem (z n m.)
kreolin dehtová kapalina zabra ující tlení
kreosol lé ivo
kreosot dezinfek ní tekutina z dehtu
kreosotovat natírat kreosotem
kreovat jmenovat (kardinály)
krepírovat hynout, chátrat
krepna kamenický p ístroj ke zvedání velkých
kamen
krepon kroucená vln ná p íze
kresa pol. ára
kresan protihnilobný p ípravek
kresapol kresolový dezinfek ní prost edek
krescence p vod vína
kresoform druh um lé prysky ice
krésovský velmi bohatý (jako lydský král
Kroisos)
kresylit t askavina
kriblon odpadek p i išt ní obilí
krilnik nejvyšší hodnost v bývalé chorvatské
organizaci Ustaša
krinolin tuhá a pružná tkanina
krisit krystalický k emi itan sodný
kristaloid látka tvo ící pravé roztoky a hlat
kristalon um lá hmota
kriš malajská dýka, kris
kriterion kriterium, m ítko, hledisko
krmáš posvícení (z n m. Kirchmesse)
krm(h)olec rozporka u vozu
(z n m. Krummholz)
krocetin žluté barvivo šafránu
krocidismus tápavé pohyby
krokoit chroman olovnatý
krokydolit druh asbestu
kromozon sladový p ípravek
krómpór koruná , korunový vrták
(z n m. Kronbohrer)
kron zna ka ruského m kkého lnu
krondorfka minerálka z Krondorfu
kronor dánská m nová jednotka
krotin jedovatý rostlinný toxin
krovot hrubián
krudita surovost
krumajzn k ivák (z n m.)
krumholc rozporka u vozu
krumpolec kr ní ja mo dobytka (z n m.
Krummholz)
krunšpan m d nka (z n m. Grünspan)
kruppin druh niklové oceli
kruppovka d lo z Kruppových závod
krupsia barevné vid ní
krurální bércový
krutolin druh ztuženého rybího tuku
kružka ruská dutá míra, džbánek (1 – 2 )
kryofor, kryostat p ístroje na výrobu ledu
kryogen mrazicí sm s
kryokonit kosmický prach
kryptol zrnitá odporová hmota
kryptopin opiový alkaloid

krystalin tenká látka z um lého hedvábí;
bílkovina v hov zí o ní o ce
krystolon karbid k emi itý (na broušení)
kšenk dar (z n m. Geschenk)
kšic d lo (z n m. Geschütz)
kštalt podoba (z n m. Gestalt)
kuandu jihoamerický dikobraz
kubebin ho ká látka z kubebové silice
kubessa druh rmutování
kubisagari japonská infek ní nemoc
kubomanie chorobné hrá ství
kúbr uhlí ský koš (z n m. Kober)
ku ka rus. hromádka
kúfa ká (z n m.)
kufeke druh d tské mou ky
kuff hol. široká pob ežní plachtová lo
kufftjalk široké plavidlo s malým ponorem
kufie ch estýšovitý had
kugler brusi (z n m.)
kujawiak polský lidový tanec
kujeta st edoamerický strom s plody kalebasy
kukat srb. na íkat pro mrtvého
kukri indický n ž
kulba p ípravek ke zvýšení trvanlivosti d eva
kulevrina staré d lo s dlouhou hlavní
kulomastika guma, pryž (z gummi elasticum)
kulon sibi ská bílá lasi ka
kulukamba druh lidoop
kuma medv d tibetský
kumarin vonná látka z tongových bob
kumaron sou ást kamenouhelného dehtu
kumplet úplná ve erní pobožnost
(z lat. completus)
kumr buben na sušení hlíny
kunerol bývalá zna ka um lého tuku
kuple emen, spona (z n m. Kuppel)
kupler p ístroj provád jící vazbu mezi dv ma
okruhy v radiofonii
kuprák m d ný peníz
kuprasa koloidní hydroxid m natý
kupren hmota vyrobená z kovu a užívaná
místo korku
kurarin ú inná sou ást kurare
kurent smotek látky na lešt ní kamene
kuri-mushi japonský motýl, jehož housenky
poskytují zužitkovatelné hedvábí
kurkas dávivec erný (rostlina)
kuršmíd zv roléka bez akademického vzd lání
kurtáž burzovní dohodné
kurtisit trhavina
kuruma japonský dvoukolák
kusimansa pucholovitá šelma
kuskamidin, kuskonidin alkaloidy v k e
chinovníku
kuskamin, kuskonin alkaloidy provázející
chinin v p írodních surovinách
kustar ruský domácí selský výrobce
kusu japonský olej z plod kafrovníku
kušná kožišník (z n m. Kürschner)
kutin, kutosa látka vytvá ející rostlinnou kutikulu
kuvérdeka pokrývka
kuvésa inkubátor pro novorozence
kuwa japonská lýková vlákna z moruše bílé
kvadragena ty icetidenní p st jako pokání

kvaita ploskonosá opise
kvant šaty (z n m. Gewand)
kvartoun tvrtnice (d lo)
kvassiin ho v d ev a k e kvassie
kvast kapské šafránové d evo
kvencho druh indiánského bubnu
kver ík dubovina
kvericitron rozemletá k ra dub barví ských a
její výtažek
kvint závit (z n m. Gewinde)
kvintadena druh varhanního krytu
kvintal fr. cent
kvinterno výhra všech p ti ísel v malé loterii
kvintika ára nebo plocha pátého stupn
kydia lýková vlákna stejnojmenné indické
rostliny
kyklos ec. kruh
kynkadžu st edoamerický medvídek
kynych roh (v kuželkách)
kypr uzená mo ská ryba (zvl. losos)
kyré rychlé usmrcení uštvaného jelena
kyriamina vložka, kterou vzniká místo Kyrie
tropus
kyrkebyn, kyrkesilk druhy švédské celulózy
pro výrobu um lého hedvábí
kyrock druh drobnozrnného pískovce na
asfaltové vozovky
kysel ruská huspenina z ovocné š ávy a
z bramborové mouky
kytaj tenká ínská látka
kyvle t žký okov (z n m. Kübel)

lab hlavní enzym v sy idle
labarum prapor s Kristovým monogramem
label p ív sek, cedulka na zboží
labellum pysk v kv tu vstava ovitých rostlin
laben syrský nápoj získaný kvašením kozího
mléka
laberdan nasolená a sušená treska
labiata pyskatá rostlina
láblík bochník (z n m. Laib)
labskaus námo nické jídlo ze sekaného masa
a bramborové kaše
labuan druh afrického kau uku
Lac ástka 100 000 rupií
lácal, lacál, lacár opra (z n m. Leitseil)
lácalka klisna zachycující oprat ohonem
lacalut mlé nan hlinitý
lacanora asa dávající lakmus
laccain druh um lé prysky ice
lac-dye p írodní ervené barvivo
lace bark lýko západoindického stromu lagetta
lintearia
laces ozdobné pásky na od vy
lacis fr. sí kovina
lactit levná náhražka celuloidu
lactitis druh um lé slonoviny
lactucarium zaschlá mlé ná š áva z lociky
jedovaté
lactumen ouro ky, d tský lišej
ladik druh smyrenských koberc
ladoga odr da jarní pšenice
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ladrerie uhrovitost vep e
laetare družebná ned le
laevogyr látka, která ve skupenství kapalném
otá í rovinu polarizovaného sv tla vlevo
lagana plody vodní rostliny trapa natans
lagena ást ušního labyrintu
lagonit zemitý boritan železitý
lagopus kur sn žný
lagos západoafrický eben
laguary, laguayra druh kolumbijské bavlny
Lachesis sudi ka ust ihující nit života
laid druh vlny hotší jakosti
lajbšpajs oblíbené jídlo (z n m.)
lajer jednotvárné od íkávání
lajstunk výkon (z n m.)
lajtra žeb ina (z n m. Leiter)
lakatol novoguinejské plavidlo vzniklé spojením lun
lakenfeldka plemeno slepic
lakista stoupenec anglického romantického
hnutí
lakkasa enzym v mlé né š áv stromu lakovníku
laklak druh barviva
lakmoid resorcinová mod
lakmosol barvivo v lakmoidu
laktada nápoj ze š ávy jader dýní, okurek a
meloun
laktagol p ípravek zvyšující innost mlé ných
žláz
laktal náhražka vaje ného bílku
laktana práškovitá mlé ná bílkovina
laktanin lék proti pr jmu
laktarin náhražka bílkovin
laktoleum hmota podobná linoleu
laktolin kyselý mlé nan draselný
lakton organická látka
laktopulpa kultura mlé ného kvasidla
lambskin kožišina nedonošených jeh at
lamie krásná arod jka
laminum materiál na podložky a p íložky
lampáda veliký svícen v ruských chrámech
lampas ínská malovaná tkanina
lampešt místo u vantrok mlýnského kola
lanaclarin alkoholická isticí p nivá látka
lanamar rostlinná vlna z mo ské trávy posidonia oceana
lanciert druh vzorované tkaniny
lancio it.zanícení, žár
lancman krajan
landolet malý krytý ko ár
landsting dánská sn movna
landšic cestovní ko árek
landšoft krajinka (obraz)
laneps vazelinová sm s podobná lanolinu
lanfalé , lanfaré tulák (z n m. Landfahrer)
langshanka druh slepic
languore unylost, touha
lancha dvoust ž ová lodice
lanital um lá vlna z mléka
lanofil p íze z um lého hedvábí podobná vln
lanoligen náhražka lanolinu
lansírovat fr. uvád t na ve ejnost; vrhat torpéda
lant n m. venkov
lanthopin opiový alkaloid

lapacho zelený eben
lapachol žlutavozelené krystalické barvivo
lapathin, lapattine kyselina chrysofanová
v oddenku rebarbory
lapidárka písmo velké latinské abecedy
lapin fr. králík
lappakonitin velmi jedovatý alkaloid
lappets druh záclonového mušelínu
lapping tkanina na potahy potiskovacích válc
lararium staro ímský oltá rodinných b žk
largin lé ivý p ípravek obsahující st íbro
larosan p ípravek z kaseátu vápenatého
lartétien období „lovc medv d “ v dob
ledové
lasalák len d lnické t locvi né jednoty (podle
F. Lasalla)
lasallovec p ívrženec d lnického hnutí založeného Lasallem
laskas druh vln né tkaniny
lastadie místo k nakládání na lodi a
k vykládání z lodí
lasturnice druh rovinné áry
lastzug nákladní vlak (z n m.)
lasur pr svitná olejová barva
latanie v jí ovitá palma
latomie kamenolomy
latrocinium loupežná vražda
latroni p irozený uhli itan sodný
latus lat. bok, strana; snáška
laudanon sm s opiových alkaloid k injekcím
laudanosin opiový alkaloid
laudopon opiový p ípravek k injekcím
laudoteman opiový lék
lauferaj sp ch, pobíhání
laufka d v e na posílky; špatná obuv
laufpas výpov
laufšrit poklus
lauretum vegeta ní subtropické lesní pásmo
s teplým a suchým létem
lautal lehká hliníková slitina
lautenist hrá na loutnu
lauxit druh um lé prysky ice
lavado šp. káva získávaná mokrým zp sobem
lav(a)oid tmel na kámen
lavaterka slézovitá rostlina
lavátor p ístroj na promývání a koncentraci
škrobového mléka
lavé fr. káva lavado
lavendl mokrá kopie filmu
laventin rozpoušt dlo olej
laverie závod na výrobu soli z mo ské vody
lavezzi krupník, kámen nádobný
lavoderma mýdlový p ípravek
lea 80 závitk bavln né a esané vln né p íze;
120 závitk ln né p íze
leaflard nejlepší americké vep ové sádlo
lebeche, leveche šp. horký a suchý jihozápadní vítr
lebenraib egyptský nápoj získaný kvašením
mléka
lecco druh syre k
leciferrin, lecilacton lecitinové p ípravky
lecithit látka tvo ící se p i smíšení lecitinu
s bobrovým jedem
lecitol lecitin ze slepi ích vajec
leck poškozené místo v lodním dn nebo boku

lectica nosítka
lectus lehátko
ledeburit eutektikum, slitina železa s uhlíkem
lederit americká izola ní hmota
lederine náhradní hmota za us ové bavln né
tkanivo
lee záv t í, záv trná strana
lefoška druh lovecké pušky
legátek, legátka, legátko židle
legatus a latere kardinál zastupující papeže
lege artis podle pravidel, p edpisu
legel prstence k upev ování plachet
leg(g)er lodní sud s pitnou vodou
legista st edov ký sv tský právník
legnolit(h) um lá hmota
legrandka druh cukrovky
legumen lusk
legumin rostlinná sýrovina
lechopyra hore ka omladnic
leier n m. nin ra
leiocom, leiogomme dextrin
leister druh sýra
lekutyl lék proti lupusu
lektyra etba (z fr.)
lekythos ec. džbánek na vonné oleje
Lel rus. slovanský b h, b žek lásky
lema o ní maz
lemanka druh slepic
lémhalda hromada jílu (z n m.)
leminea bavln ná látka na obaly
lemositas katar o ních koutk , slepení ví ek
lempellin náhražka glycerinu
lencín, lenzin druh bílé kaolinové hlíny
lengléška druh slepic
lenhamian vrstva pliocénu
lenicet suboctan hlinitý, svíravý lék
lenigalol lé ivo proti ekzém m
lentikulár brýlová o ka s v tší lomivostí,
avšak s menším zorným polem
lento ka, lenti ka rus. páska, stužka
lénunk vojenský žold (z n m.)
leolin p ípravek k mazání pohyblivých strojních
sou ástí
leonina pars lat. lví podíl
lepidodendron p edv ká stromovitá plavu
lepton (množné íslo lepta) ecké platidlo,
setina drachmy
leptotene první stadium meiose
lerva indický kurovitý pták
lešpapír savý papír, piják (z n m.)
leukogen kyselý si i itan sodný
leukon oxid k emnatý
leukonin antimoni nan sodný
leukorit um lá prysky ice
leukosin bílkovina v je meni
levantin druh hedvábné tkaniny
levantýn jemná prací bavln ná tkanina
leveller rovnostá (v Anglii v 17. století)
levico jihotyrolské arseno-železité minerální
vody
levosin uhlohydrát v pšenici
levrine náhražka kau uku
lewiska kulomet zna ky Lewis
lexias druh špan lských rozinek
lherzolith zrnitá hornina
liais odr da vápence
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liantral dehtový p ípravek
libelista hanopisec
libella desetina staro ímské mincovní jednotky
libellus hanopis
Liberator angl. typ letadla
liberty jemná hedvábná látka
librostopa angl. jednotka práce (síla rovná
váze 1 libry p sobící po dráze 1 stopy)
liburna staro ímská veslová vále ná lo
licella papírová p íze
lighter angl. lun, skladní lodice
lignofol tvrzené d evo z dýh st edoevropských
strom
lignosa d evovina
ligr, likr prob lka (cukroviny)
ligroin sou ást ropy (k p íprav petrolejového
plynu)
lichava prav ká brána ze t í balvan
likanit um lá prysky ice
likonit náhražka gutaper i
liliput knižní formát 3 ½ × 4 ½ cm
liliputka malý rychlolis
lilka pomocné plovoucí letišt „Lily“ (z anglického Lily Air Stripe)
lillit druh k emi itanu
lima ervené jihoamerické d evo; druh peruánské bavlny
limeit hmota k tmelení
limestone angl. vápenec
limitátor za ízení k ochran leteckých motor
p ed p etížením
liml herec milovník (z n m.)
limma malý pythagorejský p ltón
limolim druh škrobového lepidla
limosis vl í hlad
linalol tekutina fialkového zápachu
linas druh jihoamerických domácích ovcí
linctus roztok lé ivých sm sí
lindbeton druh lehkého betonu s um lou
pemzou
lineament rys obli eje; ára na ruce
linette druh bavln né tkaniny
lingot litý prut drahého kovu
linin nebarvitelná hmota bun ného jádra
linit um le tvrzený ln ný olej
linofil p íze z odpadk po zpracování lnu
linolith ztužený ln ný olej
lino(lo)lit linoleum na linoryty
linoval bílá základní mast
linsang jávská promyka
lipamin látka ve vaje níku
lipanin olivový olej jako náhražka rybího tuku
liparello dalmatský sýr z ov ího mléka
lipasa ferment z ricinového oleje, št pící tuky
lipocaik hormon ovládající innost tuk v t le
lipofibrom vazivovec tu natý
lisseuse fr. žehlicí stroj
listrin lesklá hedvábná tkanina
lištovník druh hoblíku
litevka druh vojenského kabátce
litija rus. pravoslavné žehnání chleba, vína a
oleje; krátká zádušní bohoslužba
litin-bistic madagaskarská prysky ice
litmocidin ruský lék proti bakteriím
litum lakmus
lituus druh spirály

livarot fr. kolá kový m kký sýr
lizarol druh tukového mo idla
loanda druh africké bavlny
lobelin lé ivý výtažek z lobelie
lobulus lal ek
lobus lalok
locanda it. hospoda; nájemný pokoj
loculi prostory na mrtvoly ve st nách katakomb
loculus pouzdro semeníku; jamka zubní
ló tuk svorka (z n m. Latzstück)
lodikula zakrn lá šupinka okv tní v kv tu trav
lodis m ický p ístroj
loga logaritmický válec
logakalkulátor logaritmické pravítko na válci
logamin glykosid v dávivém o echu
logis fr. byt; hotelový pokoj
logoed zalévací hmota
logwood modré kampeškové d evo
lohmanit rychlo ezná slitina
lochmašina probíje ka (z n m.)
lochna díra, otvor; v zení (z n m.)
lochsek d ro ízek (z n m.)
loimia mor
lokain glykosid barviva lokao
lokao ínská zele
lokr n m. volný, kyprý
lomatiol žluté barvivo ze stromu lomatia
lomps druh balicího papíru
lompy cukr horšího druhu
lón n m. mzda, výplata
lonarit um lá hmota
longan indo ínský strom s oblíbeným ovocem
long-ells druh vln ných flanel
longeta podélné obinadlo
lontano it. daleko
loop angl. stávková kli ka, o ko
lootse n m. lodivod
loripes lat. k ivonohý
loskutný rus. hadrový
Lost bojová látka
lotional mast bez tuku
louisette gilotina, stínadlo
louisiana druh bavlny
louisine, luisin idší hedvábná látka
loupe hustá vln ná tkanina
lovan mazlavá hmota k výrob mastí
lucidol b licí p ípravek pro tuky a oleje
luciferasa, luciferin látky podmi ující sv télkování
lucin lepidlo z pšeni ného lepku
luciola sv tluška
luckit zelená skalice s manganem
lucus lat. posvátný háj
luftikus lehkomyslný lov k
lukasovat vysílat vojenské sv telné signály
lukarna st ešní okénko
lukum orientální cukrovinka z kv tních plátk
r ží
luli rus. výraz radosti, konejšení, mazlení
lumberjack sportovní kazajka
lunakridin, lunakrin, lunasin jedovaté alkaloidy ve filipínských stromech lunasia
lunaria mýra
lupeol alkohol p íbuzný s cholesterinem
lupeosa polysacharid v semeni lupiny

lupinosa onemocn ní ovcí po krmení lupinou
lupis vlákna konopí manila
lupoma uzlí ek luposní
lupulin chmelová mou ka
lupulon kyselina ho kochmelová
lurgi druh ložiskového kovu
lusal rtu natý lék proti p íjici
lutein žluté barvivo ve vaje ném žloutku
luteolin žluté rostlinné barvivo
luv náv t í, náv trná strana (z n m.)
luvgierig natá ení lodi p ídí do v tru (z n m.)
luvican um lá prysky ice
luvimal um lý kau uk
lycetol lé ivo proti dn
lykopin ervené barvivo v raj atech
lynite hliníková slitina
lysan dezinfek ní roztok
lysozym látka rozpoušt jící bakterie
lystr lesklá polovln ná tkanina
lystrin lešt ná hedvábná tkanina
lyxosa druh cukru

mâ ínská textilní surovina ze stonk kop ivy
sn hobílé
maara jezerní výpl plochého sope ného jícnu
bez lávy
maarad druh egyptské bavlny
maasspitz nákladní í ní lun na Maase
mabo olejná semena tropického afrického
stromu parinarium mobola
macadamit lehká hliníková slitina
macaja rostlinný tuk z brazilské palmy
macarite trhavina
macédoine fr. zeleninová sm s; erstv nakrájené ovoce ve š áv
maceio druh brazilské bavlny
macellum staro ímská tržnice masa
macerátor rozm l ovadlo
macigno it. zelenošedý pískovec
macis muškátový kv t
mackenzie lite ina k tisku not
mackintosh pláš do dešt
macramé zp sob vázání širokých t ásní
ma it. ochablost; úplná ztráta hry
madanit hmota z kau uku a vazelíny
madapolam hrubá bavln ná tkanina
madar druh rostlinného hedvábí
madarosa vypadávání brv o ních ví ek
madatia druh indické klovatiny
madeleine fr. druh ln ného plátna; druh kolá e
madesis vypadávání as
madrapas hrubý indický mušelín
madras pruhovaná pevná bavln ná tkanina
madrepora rod polyp korálových
madžong ínská hra s kostkami
mag staroperský kn z
magadis ec. velký druh harfy
magdala erve k barvení hedvábí
magdynamo kombinace magnetu a dynama
magenbitter žalude ní ho ký likér (z n m.)
maggiolata italská májová píse
maggiore it. durová hudební stupnice
magnalium hliníková slitina s magnesiem
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magnetron druh elektronové trubice
magnevin slitina ho íku a hliníku
magniko slitina s vysokou magnetiza ní
schopností
magno hmota k odkyselování vody
magrefa talmudský hudební nástroj nebo
lopata
magrónka it. t stová trubi ka
mahadeva ind. Veliký B h (Šiva)
mahagoni o echy tropického stromu parinarium
Mahasabha indická extremistická organizace
mahayana rozvité buddhistické u ení
mahon st edov ká arabská vále ná lo
machairodus p edv ký tygr šavlozubý
machetika nauka o šermu
machiche mexický tanec
machol hebr. hudební nástroj nebo ustálený
zp v
machsór hebr. modlitební kniha
maiden dosud nezvít zivší dostihový k
maieutika ec. babické um ní
mai-ka starojavánská hra s oblázky
mail starofrancouzská hra podobná golfu
maillechort fr. ínské st íbro, alpaka
mailleuse fr. tvo idlo o ek na okrouhlém stávku
maillon kovové o ko nit nky
maina prysky ice indického stromu
maisin kaseinová bílkovina v kuku ici
majncka starý n mecký lidový tanec
majo druh egyptské bavlny
majorbas pedálový varhanní kryt
majšmašina mícha ka (z n m.)
majzl myška (p isazení v kartách) (z n m.)
majznerka dýmka míš a ka
(z n m. Mei nerpfeife)
maka jedlé ko enové hlízy jihoamerické e išnice hlíznaté
makaronka pšenice užívaná k výrob makaron
makart druh tiska ského písma
makaziky východoevropský o echový pamlsek
maker fin. t žké lodní kladivo
maki novoguinejský kau uk
makronkovec studený mou ník z makrónk
makropod rájovec (akvarijní rybka)
makula druh š upavého tabáku
malague a špan lský tanec
malachol lék proti jaterním chorobám
malakin lék proti revmatismu
malakoff druh sýra
malarin protihore né a protineuralgické lé ivo
malarmat rod ostnoploutvých ryb
malbruk indická úzkonosá opice
malc n m. slad
maldonit kusová odr da zlata
malefikant pachatel
maletto k ra západoaustralského stromu
eucalyptus occidentalis
maliasmus, malleus vozh ivka
malines pevná vln ná látka
málkastn schránka na barvy (z n m.)
malle fr. cestovní kufr
mal(le)mol(l)es druh bengálských mušelín
mallung nestálé p eskakování v tru

malokaliberka malorážka
maloo indická lýková vlákna liánová
malosol nejlepší kaviár
malstrom bou livé proud ní v Severním Ledovém mo i
malteny sou ásti p írodních asfalt , které do
180°C net kají
maltha zemní dehet
malthe netopýrník
maltomobil p ístroj k p ehazování sladu
maltopepton výtažek ze sladového kv tu
myltyl sladový výtažek
malukang olejná semena afrického vítodu
máselného
malvasia jemná odr da révy
mamara odr da jihoamerické bavlny
mamelucos míšenci b loch a Indián v
Brazílii
mammotrekt st edov ký biblický slovník
mammouth asfaltojutová izolace
mamutka druh krmné epy
manaca ko en brazilské rostliny brunfelsia
hopeana
manac(e)in alkaloid z manaky
mandarit ohnivzdorná osinková hmota
mandiocca brazilské ságo
mandiok tropický ke se škrobovitými hlízami a
mouka z nich
mandivka mouka z hlíz mandioku
mandolát mandlové cukroví
mandoleta ovoce zava ené v cukru
mandolinata skladba pro mandolinu
mandžak druh tvrdého asfaltu
manfahrteibrigg druh dvojst ž ové lodi
manganin slitina m di a manganu
mangle strom z eledi ko enovníkovitých
mango druh kolib ík
manihot, manikoba tropický strom kau ukový
manille francouzská karetní hra; trumf
v karetní h e l’hombre
maniluvium koupel ruky
manisock jemná hladká bavln ná tkanina
manitoba druh kanadské pšenice
manium slitina manganu, platiny, bizmutu a
m di
manjak druh tvrdých asfalt
mankolista seznam zboží, kterého se nedostává
manlicher(ovka) druh vojenské pušky
manol toaletní mýdlo s mletou sádrou
mansical slitina, manganu, k emíku a vápníku
mansion angl. panský d m, sídlo
mantecchi druh italského kulovitého sýra
mantelet dámská plášt nka
mantéska plemeno kura domácího
mantlcajk látka na plášt
manufakt ru ní výrobek
manur balkánský tu ný sýr
maponit náhražka kau uku
marabut fr. š rková hodvábná p íze
maradaska kapli ka (podle generála Maradase)
maragnan druh brazilské bavlny
maravella st edov ká okrouhlá lo
marc lat. b ez ák

marcelín, marcelline druh m kkého lehkého
hedvábí
marcionita len starok es anské sekty
marcity lombardské zavod ované louky
marée druh lehké hedvábné látky
maref druh židovské modlitby
marekanit rozpadlá liparitová skla
maremmy dolnoitalské nezdravé bažinaté
krajiny
marengo druh kabátové vln né látky
marezzo um lý mramor
margalit vodot sný nát r na maltu
margarit lesklá vápenatá slída
margaritoma perlák
margota(s) fr. plochý nákladní lun
margráf markrab
marhur koza krutorohá
mariavité polská a litevská náboženská spole nost
marif velká etiopská sajka
marilla malá meru ka
marimonda malpovitá opice
mariotypie fot. reproduk ní zp sob
maritagium poplatek vrchnosti za svolení
k provdání, opasné, v ne né
marjovat se dovolávat se Panny Marie
marketerie vykládaná práce ve d ev
markiset, markyzet hedvábný etamín
marli, marly podnosová krajka
marling druh tenkého lana
marloid izola ní hmota z k že
marmelo indický druh citroníku
marmite fr. železný hrnec
marmity válcovité prohlubiny v e išti zp sobené vodními víry
marmorin(o) um lý mramor
marmoda druh lihového nápoje
marmosetka kosman
marmotte olej z meru kových semen
marokkolin náhražka k že
maroko knihvaza ská látka podobná k ži
marolles francouzský vonný tu ný sýr
marotte žezlo s šaškovskou hlavou
marquiska odr da jarní pšenice
marrubiin ho ká látka v rostlin jable níku
marsite dýmotvorná bojová látka
martingal výztuha elenu
martinic druh bojového otravného plynu
martonit(e) slzotvorný bojový plyn
marturina pozemková da odvád ná slavonskými stavy králi
marzemino druh jihotyrolského vína
marzolano druh pšeni né slámy
marzolina druh sýra
maryland druh tabáku
marzolam jemná sláma na klobouky
masa konkurzní podstata
mascaron, maskaron šklebivec (v arch.)
mashata druh japonského pravého hedvábí
masikot technický oxid olovnatý
maskas druh egyptského bavlníku
massa pán (u ernoch )
massepain fr. drobné marcipánové pe ivo
mastikátor hn ták ke zpracování kau uku
mastisol roztok mastikové prysky ice
matico, matiko sušené listy pep e úzkolistého
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mattogrosso divoký brazilský kau uk
mattolein retušovací prost edek
mauguinite bojová látka
mauna malé ernomo ské plavidlo
maund jednotka váhy v Britské východní Indii
(asi 40 kg)
maurandie popínavá rostlina
mauricette m kká hedvábná látka
mauritie pašáchol, v jí ová palma
maurodafne druh eckého vína
mauve slézov fialový
mawata jap. odpadky hedvábí a zbytky kokon
mawele tropická africká obilní tráva
maya indiánská agavová textilní vlákna
mayennes druh bíleného plátna
maysbash druh pravého japonského hedvábí
mazarinky jemné dortí ky z máslového t sta
mazzoni druh italského konopí a koudele
meade druh americké bavlny
mebbra vlk hyenový
me eta muslimský chrám
medanos šp. druh píse ných p esyp
mediál druh hv zdá ského dalekohledu
mediána t žnice trojúhelníku
mediáti šlechta nepoddaná bezprost edn
císa i
medicinálka kuželovitá zátka
medicínka lahvi ka na léky
medicus bojový plyn arsin
medikastr masti ká
medimaremetr p ístroj k ur ení výšky st ední
hladiny mo ské
Medina Ivrit Hebrejský stát
medinal uspávací a utišující lék
medio bavln ná p íze o st edním zákrutu
meditátor páter spirituál v seminá i
médoc druh erveného bordeauxského vína
medsanbat ruské zkratkové slovo pro zdravotnický prapor (medicinsko-sanitarnyj batalion)
medulla mícha, íž
medžidije turecký zlatý a st íbrný peníz (100
až 200 piastr ); bývalý turecký ád
medžilik perský sn m, sn movna
medžlis arab. zasedací sí ; shromážd ní
mefitis dusivý výpar
mefitismus otrava stokovými plyny
megagraf velké kreslicí prkno
megalosaurus jurský veleješt r
meg(ger) druh zkouše e izolace
mehari rychlí jezde tí velbloudi v Africe
meharista fr. domorodý voják na velbloudu
na Saha e a v Sýrii
mehtar indický panovnický titul
mechitaristé arménská benediktinská kongregace
mechule hebr. hotov, zni en
meido japonské podsv tí
mejkl dohazovné (z n m.)
mejklí ko ský dohazova
mejklovat být mejklí em, dohazovat
mekapion lampový ohmmetr
mekonal sm s veronalu s morfinem a diaforem
mekonidin opiát
mekonion opium
melado cukrovina z cukrové t tiny

melachite druh fosfátového porcelánu
melalit izola ní hmota
melamed hebr. u itel
melampyrin alkaloid v ernýši rolním
melanidrosa modravý pot
melantriška Melantrichova bible (v 16. st.)
melasník místnost na dokrystalování zadní
cukroviny
melegueta druh afrického pep e
melen alkylenový uhlovodík
meliceris vl ek (lék.)
melillotin kávová náhražka z ekanky a datlových jader
melinit t askavina
melioform ervená dezinfek ní kapalina
melírka žíhaná pun ocha
meliska homole melisovaného cukru
melismatika nauka o melodických okrasách
zp vu
melitagra chrástovitý lišej
melitosa složka cukernatých rostlin
mellit hlinitá s l
mellopas um lá prysky ice
melocol druh klihu
melodi(k)on harmonium
melodium starý tvar harmonia
melofon, melophon koncertní tahací harmonika
melologo melodram
melomimika spojení hudby a pohybového
um ní
meloplast tabulka k nalezení intonace p i
zp vu
Melpomene múza tragického básnictví
melšpajs mou ník (z n m.)
meltemi pravideln v try vanoucí stejným
sm rem
membranit druh nát rové hmoty
memfis(ka) druh cigarety
memorialistika memoárová literatura
menado druh celebeské kávy
menažerie zv inec
mendžek druh tvrdého asfaltu
menestrel, ménétrier fr. st edov ký potulný
p vec a hudebník
meniskos kovový m sí ek na hlavách soch
mensendieck soustava zdravotního t locviku
(podle dánské léka ky)
menta ma arský vojenský pláš
mentagra fíkovina vous
mentek, ment k, menti ka, mentík ma .
kožíšek
meparcin lék proti malárii
mercerie fr. obchod s krátkým zbožím
mercurol rtu natý lék
mergandol lék proti p íjici
meridon rýžový závarek do polévek
meridrosis ohrani ené pocení
meringa druh cukrovinek z bílkového sn hu
merinos merinová vlna
merkaffin rtu natá s l kafeinu (ve zv rolék.)
merkolint bavln ná látka napušt ná rtutí
merleta kos (v západoevropské heraldice)
merpon zv roléka ský p ípravek proti hore ce
merveilleuse fr. žena v nápadném šat
z konce 18. století

merveilleux druh hedvábné látky
merzalin um lá vazelína
mesaulos spojovací chodba v staro eckém
dom
mesotan lék p i revmatismu
mess d stojnická stolní spole nost
messaline m kká atlasová látka
messanza it. míchanice, sm s (hud.)
messel arab. míra
m stkom ruské zkratkové slovo pro místní
výbor odborového svazu (m stnyj komit t
professiona nogo sojuza)
mestom cévní rostlinný svazek
metadyn m ni stejnosm rného proudu
metafonie p ehláska
metakalin silný dezinfek ní prost edek
metaliky fr. státní cenné papíry splatné v
mincích
metalin slitina kobaltu, m di, hliníku a železa
metalit druh ohnivzdorného zboží
meteorolit druh meteorické látky
met(h)anit trhavina
met(h)ol druh fot. vývojky
methoxon hormonové ochranné hnojivo
metista kdo se ú astní obchodu na spole ný
ú et
meth(e) mexická agáve
Metoula zp sob vyu ování cizím jazyk m
podle Toussainta-Langenscheidta
metrohm druh ohmmetru
metroskop druh dalekohledu
metrovka metrová míra
mett hol. vep ové maso na vu tíky
Mette n m. jit ní mše
mexasfalt, mexbit, mexfalt, mexitumen,
mexphalt mexický asfalt
mexican druh bavln né tkaniny
mezankoria druh indického hedvábí
mezerein prysky i ná látka v k e lýkovce
mezzaro italský šátek
mezzetta druh sicilského konopí
mianin dezinfek ní prost edek
micafolium um lá prysky ice
micalex anorganická izola ní hmota
micarta, mikarta ohebná izola ní hmota na
hedvábném papíru
mi urinka druh jablka
midoline druh ozdobného gotického písma
midráš rabínské výklady Písma od 4. do 12.
století
midshipman námo ní kadet
miflorence fr. látka podobná florenci
mi-fin fr. post íb ené nit
migalet v tší v ž mešity
miglio italská míle (1,5 – 2,5 km)
mignon druh písma; druh krátkého klavíru
mignonettes toaletní a jiné drobnosti
mignonka drobný p edm t (v obchod )
mi-grenade fr. druh hedvábné p íze
migrenin lék proti hore ce
Migros angl. velkopodnikový pojízdný prodej
zboží
michlovka epice ke stahování p es uši
mikagrafie chromolitografický tisk na slídové
desky
mikanit elektrotechnická izola ní látka
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mikrobin prost edek proti srážení mléka
mikrokator p ístroj na p esné m ení
mikrolin jemn vyvolávající fot. vývojka
mikrolit drobný nástroj z mladší doby kamenné
mikrolog punti ká
mikrosol dezinfek ní prost edek
mikulášenci husitská sekta
milanèse jemná pletená látka na rukavice
milanol mast proti kožním chorobám
millefiori benátské kv tované sklo
milliarium staro ímský milník
milly stearin vyráb ný metodou de Millyho
milorganit suché hnojivo z aktivovaného kalu
milotyp p íru ní tiska ský stroj
milreis protugalská a brazilská pen žní jednotka ($)
mimiamb básnické zpracování látky prozaických mim
mimodrama drama beze slov
mina tuha do šroubovacích tužek; podkop nka
(v listech)
minargent tvrdá slitina podobná st íbru
mineja východní bohoslužebná kniha
minelka trumfová devítka v dard ; kladívko
k zatloukání kamen
minestra it. jídlo na zp sob dr bk s rýží
minchew nejlepší druh žlutého ínského
hedvábí
minofor cínová slitina
minorka druh slepic
Minorova nemoc krvácení do šedé hmoty
míšní
minstrel st edov ký p vec
mipolam um lá prysky ice
mir indický panovnický titul
mirador vyhlídkový belvedér
mirakulum st edov ká duchovní hra
miramant druh rychlo ezné slitiny
mirin japonský sladký lihový nápoj
miriti indiánský název pro palmu pašáchol
mirliton dortí ek z máslového t sta s náplní
miropak, miroxit druhy barevného kalného
skla
miroton obložený v nec masitého jídla na
míse
misandra žena nenávidící muže
miscel(k)a drobná asopisecká zpráva v
rubrice rozmanitosti
misericordia druh dýky
miskrovna, miskrubna, mis(t)grubna žumpa
(z n m. Mistgrube)
miso rostlinný sýr ze soji; japonský a ínský
polévkový p ípravek
mispet pa eništ (z n m. Mistbeet)
missal stupe velikosti písma
missiva brašna na spisy
mist lehká mlha
mišpoche hebr. rodina, p íbuzenstvo
mitafifi druh egyptské bavlny
mitraille fr. kartá ový náboj
mitsumata japonská lýková vlákna z edgewortie
mix druh lyža ského vosku
mneme zm na ásti nervové hmoty popudy
moabi druh semen k lisování oleje

mobile druh severoamerické bavlny
mock rourová ocel
modelit um lá rohovina
modenol roztok salicylátu arseno-rtu natého
proti p íjici
moderátorka, moderatérka stará olejová
lampa
moderátovka stará petrolejová lampa
modica druh sicilské bavlny
modillon fr. krokevnice
modius staro ímská dutá míra (8,7 )
modžlis íránská sn movna
moellon oxidovaný rybí tuk
mogador druh likéru
mogg druh tkaniny
mohur indická a perská zlatá mince
moket druh nábytkové látky
moko bolivijský hlodavec
moksun lososovitá ryba
mokumé japonská kovová mozaika
molak omamná látka z konopí
molassin melasa s rašelinovým šrotem
moles obrovská budova (z lat.)
molet(t)a rytinový válec
molino režné bavln né plátno
molinos mexická žlutá vlna
molion(t) normální ion(t)
moliwith um lý kau uk
molleton, molton druh n kolikabarevné vln né látky
mollin druh glycerinového mýdla
molva velká treskovitá ryba
molybdomantie v št ní z podob slévaného
olova
momak srb. chlapec, hoch
mom e hoch
momsen úder (podle nep ítele ech Mommsena)
monajs peníze (z lat.)
monarca po adatel indiánských tane ních
ob ad
monas ec. jednota
monatka rostlina kvetoucí a nesoucí plody po
n kolik m síc
mondamin išt ný kuku i ný škrob
moniérka Monierova st na z pletiva s cementovou omítkou
monile náhrdelník a ozdobný záv s na n m
monki angl. vrchní kabát ze silné tmavomodré
látky (z monkey-jacket)
monodon jednorožec
monoid druh algebraické plochy
monolastic druh silni ní vozovky
monomalt peka ský sladový výtažek
monomark zkratka utvo ená z po áte ních
slov dlouhého názvu
monopolin pohonná sm s
monotal mast proti bolestem
monotron druh tvrdom ru
monox hn dá barva a lešticí prost edek
montagnac m kká zimníková látka
montagnard radikální len konventu za velké
fr. revoluce
montanin pivovarnický dezinfek ní prost edek
montasio druh sýra
montera apka zápasník s býky

montevideo druh jihoamerické vlny
mooga druh planého hedvábí
moonshine domácí lihoviny za prohibice
v USA
moor angl. tkanina z esané vln né p íze
Mopexas hollywoodské vývozní sdružení
filmových spole ností (Motion Picture Export
Association)
mór hedvábná látka m avého lesku
(z fr. moiré)
moralin morální lé ivo (žertovn )
morbicid dezinfek ní prost edek
mordoré fr. zbarvený jako zlatohlávek
moreas druh polohedvábné látky
moreen druh vln né látky
morfil surová slonovina; jehla na b itv
morillon druh erné révy; nebroušený smaragd
morin barvivá sou ást žlutého d eva
moringa tropický strom
morjak sov tské vyznamenání za výstavbu
vále ného námo nictva
mórovka slatinná p da (z n m. Moor)
Morp ruská zkratka Mezinárodního spolku
revolu ních spisovatel (Meždunarodnoje obš estvo revoljucionnych pisat lej)
morphaea skvrnité malomocenství
morselle fr. cukrovinka s lé ivými p ísadami
morsuli lé ivé cukrovinky v podob tabletek
morunga rod ploutvonožc
mosaické zlato druh mosazi
mosaista žid
moscovade surový cukr
moskovada žlutý surový cukr t tinový
moskowa silné zimníkové sukno
mosler druh uherské révy
mosór trose ná ást horstva
Mosquito angl. typ letadla
mossoi vonné kv ty tropického stromu cananga odorata
mota arab. manželství, kde žena z stává
v moci svých rodi
motalin benzin s p ísadou karbonylu železa
motoaviet(t)a letoun se slabším motorovým
pohonem
motoball hra s mí em na motocyklu
motorit pohonná sm s pro výbušné motory
motril druh špan lské bavlny
mottles domácí holubi ze skupiny rejdi
moukeš tropický strom s jedlými semeny
moulage vosková figurina (anatomická)
moulinet to ení kordem v šermu
moulmain druh indické rýže
mound angl. násep, hráz; mohyla, náhrobek;
pahorek
mousquet jemný maloasijský koberec
mowrah illipové máslo, tuk ze semen bassií
moxibustio napalování k že nápalkou, moxou
mozambique m kká tkanina na zimníky
mrzavec rus. ni ema, padouch, darebák
mucedin složka lepku
mucin slizovina
mucus hlen
muckit prysky ice v hn dém uhlí
mud jemný kal ve vod a na dn p i ústí ek

31

mudar vlákna z kmen indického stromu
asklepias
mudgrund mo ské dno z m kkého bahna
muga(r) indické plané hedvábí
muguet konvalinková vo avka
mugwump indiánský pohlavár
muhadžir vyst hovalec z Evropy do Malé Asie
muharrem první m síc muslimského kalendáe, kdy se nesmí bojovat
muirapuamin ho ká látka v muirovém d ev
muker svatoušek, pokrytec
mukonja žlutav hn dé západoafrické d evo
muktar turecký vesnický starosta
mulinování skaní hedvábí
mulit ú inná základní hmota ohnivzdorného
šamotového zboží
mullen test zkouška pevnosti papíru
multan druh indické domácí bavlny
multanin zásaditý tanát hlinitý
multomalt druh sladového výtažku
mulus vysokoškolský student p ed imatrikulací
mumme druh sladového výtažku
mumps p íušnice; špatná nálada
mun tuk hubice, troubel; nátrubek; vy ídilka (z
n m. Mundstück)
mundšenk dvorní íšník (z n m.)
mundštuk roubík do úst (z n m.)
mundverk vy ídilka (z n m.)
mu eira špan lský lidový tanec
muring za ízení na delší kotvení za p ílivu a
odlivu
muros druh dehtové lepenky
musang jihoasijská pucholovitá šelma
muscovado surový t tinový cukr
muscus droga podobná mechu
musette starý francouzský tanec
musírovat šum t, p nit, v ít (z fr.)
musivista um lec skládající mozaiky
muskardina houba p sobící odumírání housenek bource morušového
muskon nositel v n mošusu
muskul pobíje ka na lana
mutasa zdextrinovat lá lušt ninová mouka
mutesarif správce sandžaku
mutitas n mota
mutulus pruh pod dórskou ímsou
muzin asijský zdivo elý k
mycalex, mykalex anorganická izola ní hmota
myrholin roztok myrhy v ricinovém oleji
myricin sou ást v elího vosku
myristicin vonná látka v silici muškátové a
macisové
myristin sou ást muškátového másla

nabismus výtvarný sm r
nacaire fr. malý bubínek, kastan ty
nacarat druh karmínu
nacionálka druh kontrolní pokladny
nacm n p íslušník národní menšiny v SSSR
nacteur fr. do esávací h eben esacího stroje
nadam druh indické bavlny
nádle šev (z n m. Naht)
nadojelo rus. omrzelost

nadparita vyšší stav b žné ceny, než je cena
jmenovitá
naftalan mast proti kožním chorobám
naftit vojenská trhavina
Naga indonéský ochranný b žek
nagelkass frýžský h ebí kový sýr
nahie bývalý ernohorský okres
nachšichta no ní sm na (z n m. Nachtschicht)
nachšup postrk; zbytek (z n m.)
nainsook, nansouk jemné indické bavln né
plátno
Najjada podzemní ozbrojená organizace
v Palestin
nalisin lokální anestetikum
nandinie pucholovitý savec
nankinet keprový nankin
nankin(g) látka z ínské nažloutlé bavlny
nankinky kalhoty z nankinu
napha oranžovník
napolitaine fr. barevná kostkovaná vln ná
látka
nappe fr. k že ulovené zv e
naprej slovinsky kup edu!
narcofin morfinový lék
narcylen chemicky istý acetylen
nardetum travní porost lesních luk s p evládající smilkou
nargon bílkovinný p ípravek, lék proti kapavce
narina pták z eledi hlodozobc
naringin glykosid v kv tech citroníku
narkomat rus. lidový komisariát
narkotil lokální anestetikum
narodniki rus. lidovci (bývalé kulturn politické
hnutí)
narthex krabice na masti; dlaha na zlomeninu
nasan p ípravek proti rým
nasát varhanní rejst ík nosového zabarvení
nassa rod plž p edožábrých
nassib arab. osud zapsaný v knize nebes
natace lat. plování
natalit pohonná sm s
natatorium lat. nádrž k plování
native druh ínského primitivn smotávaného
hedvábí
native, nativka um le p stovaná úst ice
natriotonol glycerinfosfore nan sodný
natte dámská šatovka v plátnové vazb
nattetoile druh plátna
natto sojový sýr
naturelšifon druh bíleného kartounu
nautisan, navigan léky proti mo ské nemoci
navab indický panovnický titul
navaja špan lský dlouhý prohnutý n ž
naval brass námo ní mosaz
navis lat. lo
nazaroly plody jižního ke e crataegus azarolus
nazir turecký ú edník
neantine vo avká ské rozpoušt dlo
nearktis oblast Severní Ameriky
nebalie rod mo ských erv
nebbbich hebr. ubožák, chudák
necaron lék proti kapavce
necks angl. otev ené sope né nálevky
necol plastické d evo na opravy lodí
neenkefalon ec. velký mozek

neer vír v ece, vzniklý p ekážkou pohybující
se proti proudu; m l ina (z n m.)
nef st edov ká vále ná lo
n ft rus. ropa, nafta
negadyn druh rozhlasového p ijíma e
neganepos pestré bavln né tkaniny
negatron záporný elektron
negociant obchodní jednatel
negrettka druh ovce s jemnou vlnou
negus angl. horké ko en né víno s cukrem a
citronem
nehrung n m. námo í, píse ná výspa p ehrazující m l inný chobot
neismus reakce vyvolávající vznik nových
bun k
nekromant zaklína duch
nelanane spavice ernoch
nelly indikátor d lního plynu
nem jednotka výživnosti (z lat. nutritions elementum)
nem výživná hodnota 1 g mléka (z n m. Nahrungs-Einheits-Milch)
nemazi turecký koberec, bodlák
nenuphar persky leknín
neogen speciální bílá mosaz
neolaurentin mladší doba prahorní
neomenie rod m kkýš
neonalium hliníková slitina
neonatus novorozen
neophan r žovofialové sklo
neoresit um lá prysky ice
nepman rus. selský zbohatlík v dob Nepu
neradoly um lé t ísloviny
neri odpadky hedvábí p i smotávání
neriin glykosid v oleandru
nerol vonná látka oranžových kv t ; um lé
erné barvivo vlny
nesony druh atomových ástic
nestlovat hnízdit (v hornictví) (z n m. nesteln)
netapoint sm nka na vyrovnání
neudorfit fosilní prysky ice
neufebrin uklid ující lék
neukerit náhražka kau uku
neurin rozkladný produkt p i hnití rybího masa
neutrodyn rozhlasový p ijíma odstra ující
poruchy
nevero šp. chatr
nickelium hliníková slitina
nicus teplý nápoj z erveného vína
nielka r že Maréchal Niel
nigelin alkaloid v ernuše
niger indický olej
nigma lék proti hore kám podmín ným hnisavými procesy
nigramin um lé erné barvivo
nigrit náhražka gutaper i
nigrosin um lé barvivo na tkaniny
nika malý mo ský rak
nikolajevka rus. ko alka ze státního monopolu
z ízeného Mikulášem II.
nileckin druh oceli, náhražka nikelinu
nillas druh indické polohedvábné látky
nilsaris druh indického kartounu
nimol slitina s p ísadou niklu, chromu a m di
niolin zasypávací prášek proti pocení
nipakombin, nipasol konzerva ní inidla
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niple svorec; vsuvka (z n m. Nippel)
nippes menší odpady p i výrob cukru
nippflut nízký p íliv (z n m.)
nišán sultán v podpis na diplomech
nitramon druh výbušniny
nitrazol druh um lých barviv
nitril organická dusíkatá slou enina
nitrofos(ka) dusíkaté hnojivo
nitroska meziprodukt p i výrob kyseliny
sírové
nitrova ka nitrovací p ístroj
nobelit bezpe nostní trhavina
nobilák vojín pluku Nobili v roce 1866
nock vn jší konec ráhna (z n m.)
noéron rozumová síla, sv tový duch
nofalit ztužený tuk
noir fr. erný, smute ní šat
noisetka odr da ínské r že
nokrle nok, knedlí ek (z n m.)
nokturn no ní pobožnost
nokturna obraz no ní krajiny
nomag naprosto nemagnetická šedá litina
nonetit mat ino jablko
nonhygro izolace elektrovod gutaper ovým
páskem
nonosy aldosové cukry s devíti lenným uhlíkatým et zcem
nonový akord souzvuk primy, tercie, kvinty,
spetimy a nony
nontronit zelená hlinka
noologie nauka o duchu asu a sv t myšlenek
Nop nová opozice ruská r. 1925
nopalin ervené fluoreskující barvivo
norbertinka jeptiška ádu sv. Norberta
nordmannka jedle kavkazská
norgina lepivá hmota ze severomo ských
chaluh
normalin druh lé ivých tablet
norte, norther americký severák
nortonka nortonská studna (z d rovaných
trub)
nosofen protihnilobná látka obsahující jod
nosoparazit podružný cizopasník
nosophore p ístroj ke zvedání nemocného
nostosita zjev, že se organismus stane cizopasníkem až po dosažení dosp losti
nostras choroba domácího p vodu
nostrum tajný p edpis (lék.)
notál ráz známosti nebo neznámosti (ve zkušenosti)
notule lat. krátký zápis, poznámka k textu
nougat fr. o echové cukroví
novadelox organické okysli ovadlo k b lení
mouky
novagenin uspávadlo
novalsol náhražka alsolu
novaspirin náhražka kyseliny salicylové
novasurol prášek proti p íjici
novemola dev t not místo osmi téže hodnoty
novena devítidenní pobožnost
noventrol hlinitá s l tanino-bílkovinná
novita nová v c
novofermasol fermentový p ípravek
novojodin náhražka jodoformu
novosal zp sob stanovení tu nosti mléka

novosidonal lé ivo proti dn
novozon peroxid ho íku
noyau fr. jemný likér z ovocných jader
nrska ošet ovatelka (z angl. nurse)
nubari druh egyptské bavlny
nubuk druh usní
nucula tvrdka (rostlinný plod)
nuga bukovinský o echový dort
nugata druh japonského surového hedvábí
nujol druh parafinového oleje
numen božská v le, p sobení Boží
nunkupace jmenování, ustanovení
nurie parmi kovitá ryba
nurma druh indické bavlny
nurska ch va
nús ec. rozum, duch, soudnost
nuthobl hoblík na drážky (z n m.)
nutoskop p ístroj ke studiu precese a nutace
nutrol, nutromalt výživné p ípravky
nutrosa kaseinan sodný
nyppel druh um lé prysky ice
nyše, nýše výkenek, úkryt (v hornictví)
(z n m.)
nyzam tur. adové vojsko

obiter lat. mimochodem
obitus lat. smrt
obkom ruské zkratkové slovo pro krajský
výbor (oblastnoj komitét)
obkonický obrácen kuželovitý
oblivio lat. zapomenutí
oblongum lat. obdélník
obmann ná elník, starosta, p edseda (z n m.)
obmotky rus. ovinova ky
obmundýrovka stejnokroj
obmundýrovat obléct stejnokroj
obovální p evrácen vej itý
obrepce vylákání (zvl. církevních reskript ,
dispensí)
obrfo t nadlesní (z n m.)
obrkápo vrchní dozorce nad spoluv zni
v koncentra ním tábo e
obrok krátký vrchní kabát (z n m. Oberrock)
obštelovat objednat (z n m. bestellen)
obus fr. d lový granát
ocelit odporová sm s uhlíku a k emi itanu
occhi it. krajky
ocimen terpen v jávské silici bazalkové
z byliny ocimum basilicum
ocotilla vosk z k ry st edoamerického ke e
octroi fr. obecní p irážka; potravní da
oculi lat. kýchavná end le postní
oddfellow angl. ád podobný zedná skému
odds angl. lichý po et; sázka
odeeometr p ístroj pro stanovení spot eby
kyslíku p i rozborech vody
odelsthing nor. švéd. druhá komora sn mu
odinagoga lé iva usnad ující porod
odláb dovolená (z n m. Urlaub)
odoform dezinfek ní prost edek
odontagra, odontalgie bolení zub

odontolit(h) zubní kámen
odoramenta vo avky; léky k ichání
odorit kapalné sodné mýdlo s p ím sí krezolu
odyendea tuk ze semen afrického stromu
odzovisté rus. stoupenci oportunistického
sm ru bolševické strany v letech 1908 – 12
oecus staro ímský spole enský a jídelní pokoj
oedemetr p ístroj na m ení bobtnací schopnosti organických látek
oenidin hn dé rostlinné barvivo
oenin glykosidické barvivo v tmavých vinných
hroznech
oenometr hustom r ke stanovení obsahu lihu
ve vín
oenotanin druh vinné t ísloviny
offal angl. odpadek, kazové zboží
oficios poloú ední osoba
OGIZ ruská zkratka pro sjednocení státních
nakladatelství RSFSR (ob’jedin nije gosudarstvennych izdatel’stv RSFSR)
oglan tur. hoch, sluha
oglasovat opat it polevou (z fr. glacer)
ogni it. všichni
OGPU ruská zkratka pro bývalou sjednocenou
státní politickou správu (ob’jedinënnoje gosudarstvennoje politi eskoje upravlenije)
ogustýrovat posoudit, ohodnotit (z n m.)
ohlysti rus. náboženská sekta
ochna tropická d evina
ochrodermie bledá k že
ochtáb (z lat. oktáv) osmidenní slavení svátk
nebo osmý den po nich
ochtlík osminka (z n m. Achtel)
oidema ec. vodní nádor
oidium padlí
oikoid bezbarvé základní tkanivo ervené
krvinky
oildag mazadlo pro rychlob žné stroje
oinomanie b sn ní opilc
oknerie bekyn sosnová, mniška
okonell nejhorší druh sukna
okonit druh tvrdého kau uku
okotea vav ínovitá d evina
okra náhražka za jutu na obalové látky
okrug rus. okres
ok abrjata rus. íjnové d ti: d ti vychovávané
v p edškolním v ku v idejích p íštích komsomolc
oktemola, oktola osm not místo šesti téže
hodnoty
oktobrista Slovák, který se hlásil ke svému
národu až po p evratu v roce 1918
oktodec knižní formát (osmnáctina archu)
oktonár osmistopý verš jambický
oktosy druh um lých cukr
okurence p ipadnutí dvou svátk na týž den
olcedyt tepelná a zvuková izola ní hmota
oldenlandie ma inovitá rostlina
oleaster hlošina; planá oliva
oleokreosot lék proti TBC
oleomargarin jedlý tuk z hov zího loje
oleosa olejovité, tukové látky
oleosol koloidní roztok v oleji
oleostearin pevná sou ást tuku p i lisování
hov zího loje
olfaktie jednotka ichových dojm
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olinal sm s olivového oleje a lanolinu
olivet druh francouzského sýra
olona havajská kop ivovitá rostlina
ombrés p íze a tkaniny pozvolna p echázející
z tmavých do sv tlých barev
ombrofor ec. p enosná sprcha
ominol zna ka cídidla (na nádobí apod.)
omnimetr p ístroj k vyty ování úhl
omniskop p ístroj na nep ímé pozorování
obzoru
omoplata lat. lopatka
omorol bílkovinný p ípravek s vázaným st íbrem
omotocia ec. p ed asný porod
oms isti domovních odpadních vod
on call druh dodavatelského závazku v zahrani ním obchodu
onalatrie uctívání osla
onbaši tur. podd stojník
ondée fr. hedvábná p íze z tenké a siln jších
nití
óne bez (z n m.)
onera lat. b emena a povinnosti (právní)
onerace obtížení
onerosita zatížení dan mi
onirický snový (z e tiny)
onixid druh dehtového nát ru
onomastikon v cn uspo ádaný slovník;
abecední slovník vlastních jmen
onštoš ra tesa ský motouz namo ený
v barvivu (z n m.)
ontický jsoucna se týkající (z e tiny)
onufis egyptský posvátný býk
oomiak velký eskymácký lun
opacite dýmotvorná bojová látka
opalin opálové sklo
opalina nálevník ve st ev žab
opaxit barevné nepr hledné sklo
opian(in) narkotin
opinionista domn nká , hada
opollo dalmatské sv tle ervené víno, ryšák
oportovat ozdobit portami (z n m. Borte)
oppanol um lá hmota na obklady
opsonogen druh o kovací látky
OPTE Spole nost proletá ských turistických
výprav (ruská zkratka Obš estvo proletarskogo
turizma i ekskursij)
optiform dezinfek ní mýdlový p ípravek
optimát staro ímský konzervativní šlechtic
optio prop j ení uvoln ného význa n jšího
místa ve sboru kardinálském nebo kapitulním
option angl. právo volit
optochin alkaloid p íbuzný chininu
optony výtažky žláz s vnit ní sekrecí
optotyp tabulka ke zkoušení zraku
oralia léky podávané ústy
oranžát pomeran ová k ra v cukru
orbace lat. oloupení; zbavení
orcelit druh permutitu ke zm k ování vody
orden, ord n ád, vyznamenání
ordiné jakost hedvábí
ordines stupn sv cení klerik
ordonanc voják p id lený k roznášení rozkaz
ordovaly druh um lých t íslovin
ordrešek šek na ad
oreid slitina m di a zinku

orelán, orelan(a), orel(l)in barvivo z oreláníku
oreston kladný elektron
orexie ec. la nost, veliká chu k jídlu
orexin lék povzbuzující žalude ní innost
orfeum zp vní, koncertní sí
organetto it. kolovrátek
organistrum nin ra
organogel gel z organosolu
organola zmechanizované varhany
organon soubor logických spis Aristotelových
organosol koloidní roztok, jehož rozpoušt dlem je organická látka
orgeat nápoj z mandlového mléka
orgkomit t organiza ní výbor (ruské zkratkové
slovo z organizacionnyj komit t)
orchitin lék proti poruchám r stu
oriental druh lehké bavln né tkaniny
originarita neodvozenost
origo lat. p vod
orinoco druh jihoamerické bavlny
orlián erná polovln ná tkanina
orlofka ruské plemeno dr beže
ormicet náhražka octanu hlinitého
Ormo dobrovolná polská milice
ornithoboskus st edov ké univerzitní v zení
oropion skalní mýdlo
oropon koželužský prost edek na mo ení holin
oroya peruánská vyrážková bradavice
orpingtonka slepice nebo kachna mohutného
t la
orsilie ervenofialové barvivo z lišejníku
orsoy druh organsinového hedvábí
ortol druh fot. vývojky
ortus lat. východ (slunce, m síce)
orzelit permutit z uhlí pro úpravu vody
oscedo lat. k e ovité zívání
oshiu japonské surové hedvábí
oskolek rus. odšt pek, úlomek
osmogen p ístroj k vycuker ování melasy
osmoskop p ístroj ke zjiš ování a odlišování
pach
osmotr rus. porada studentské skupiny
po skon ení p ednášek
osramka osramová žárovka
ostentace ukazování na odiv
osteofon kostní sluchátko
otafon boltcová svorka k lepšímu slyšení
otarie fr. lvoun, lachtan
otica lebe ní kosti okrsku ušního
otoba druh macizn
otofon naslouchátko
otogon asijský hlodavec
otoplastika náhrada ušního boltce
otpusk rus. dovolená
ottavino malá flétna
otter brabantská plachtová lodica
ottone it. žes ový nástroj
ottrelit zelený chloritoid
oubliettes fr. podzemní hradní v zení
oudster hol. starší námo ník na lovu sle
ouvré surové hedvábí ke tkaní
overrun rozdíl mezi váhou vyrobeného másla
a váhou tuku obsaženého v dodaném mléce
ovium zralá vaje ná bu ka
ovogal lék proti žlu ovým kaménk m
ovomaltin sílicí prost edek

ovvero it. nebo, také, jinak
owari druh jihojaponského hedvábí
owner angl. majitel dostihových stájí
oxaphor lék p i astmatu a srde ní vad
oxford druh vzorované bavln né tkaniny
oxhoft hol. vinný sud; stará dutá míra
(p es 200 )
oxodon kyslíkotvorná sm s
oxtail angl. volský ohon
ozobrom obraz provedený ozobromovým
tiskem
ozokerin hmota podobná vazelín

pabulatores starok es anští poustevníci
pacem biskupský polí ek (p i bi mování)
packers stažené a zpracované k že hov zího
dobytka
packet poštovní lo
pacotille fr. volná zavazadla (na lodi)
padding angl. druh tkaniva
padpara a, padparadža cejlonský nebo um lý
hyacintov zbarvený korund
paduánka plemeno slepic
pagament starý drahý kov
paganus lat. venkovan, nevoják; pohan
pagar mo ská ryba
Pagetova nemoc kostní choroba
pagne bavln ná zást rka afrických a indických
domorodc
pago dalmatský ov í sýr
pagoda áste n pohyblivá loutka; typ ohništ
pagri ind. pruh látky k ovinování hlavy
pahmi ínská kožišina z jezevce
pachitoska cigareta obalená rýžovým listem
pachytekt druh dehtové lepenky
pachytrop za ízení k rychlému spojení galvanických lánk nebo akumulátor vedle sebe a
za sebou
paille slámová barva
paillet sv tle ervené víno
paillette druh lesklé hedvábné látky
páj silná bavln ná látka
paj bi (z n m. Peitsche)
pajnlich nemilý, nep íjemný (z n m.)
pajok rus. m sí ní nebo denní p íd l
pajung malajský slune ník
pajzem dohromady (z n m. beisammen)
pakfonky hodinky z pakfonu
pakr nosi zavazadel (z n m.)
paktaška jezdecká brašna (z n m.)
pakunk ucpávka, t sn ní (z n m.)
palafer magnetické, ale nevodivé železo
palagonit tuf zm n ný vodou
palampores velké orientální p ikrývky
palandrie stará trojst ž ová nákladní lo
palas druh turkmenských kilimových koberc
palatina fr. dámský kožešinový límec
palaver slavnostní vyjednávání u afrických
domorodc
paldan kozalec, druh sibi ského a jihoevropského pely ku
paleolog znalec starožitností
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palestit druh t askaviny
palagonit tuf zm n ný vodou
palicat jemné bavln né kapesníky
paliffy druh pestré fajánse
palipest mor plicní
palite bojový dusivý plyn (mraven an)
pallasit meteorit ze železa a olivínu
pallet angl. standardní d ev ná krabice na
balení
palliata staro ímská komedie po eckém vzoru
pallidin o kovací látka k pr kazu p íjice
Palmach úderné oddíly Hagany
palmerston silné vln né sukno
palmet vlákna z palmových list
palmetum tropické lesní pásmo s hojnými
palmami
palmiera palmový skleník
palmin tuková náhražka z kokosového oleje
palmista hada z dlan
palombino bílý mramor
palpator lichotník
palpitovat tlouci, bušit
paludrin lék proti malárii
palundrit druh dehtové lepenky
palygorskit skalní korek, d evo, k že
pamfil fr. filek, svršek, kluk (v kartách)
pamperos studené v try na pampách
pamphile obchodní veslová lo s plachtami do
16. století
panamista úplatká
panarkanum tajemný prost edek ú inkující na
vše
panatypie zp sob zhotovení p ltónových
što k
pancreatinum, pancreon výtažky ze slinivky
b išní, lék p i nechutenství
pandán(a) tropická rostlina poskytující textilní
vlákna
pandero malý cikánský buben
pandoly ty inkovité cukrovinky
panettoni druh italského kynutého pe iva
panier fr. široká ozdoba sukn
panifarin pšeni ný výrobek
panis maltoželezitý sirup
panklastity výbušné sm si
pankrates vševládce
panneuritis tropická choroba, beri-beri
panse fr. stará obchodní plachetnice
pansen lat. bachor
pantasol, pantasote kau uková sm s
pantelefon druh mikrofonu
pantine svazek p íze nebo hedvábných vláken
pantometr úhlom rná hlavice s úhlovou stupnicí
pantovák h ebík do pant
pantragik len skupiny n meckých dramatik
v 19. století
pantry lodní kuchyn
panur malá ínská plachetnice
Panurg Všeum l (v Rabelaisov románu)
paonazzo italský fialový mramor
papadu východoasijská kaše z palmového
sága
papagayos šp. zimní tichomo ské v try vanoucí na mo e
papeline fr. látka podobná taftu

papeterie papírnictví
papillon p vabná, lehká hudební skladba
papite slzotvorná bojová látka (akrolein)
pappataci hore naté onemocn ní od mouchy
phlebotomus pappataci
papua muškátové slupky
papyrin pergamenový papír
papyrolin plát ný papír
paracit druh um lé prysky ice
parafinál emulze parafinu s vodou
parafiner p ístroj na mašt ní p íze
parafuchsin druh organického barviva
paragol náhražka kau uku
paraguda indický jedovatý had
paragutta sm s gutaper i, kau uku a vosku
parachina výtažek z chininové k ry
paracholie druh žloutenky
parakinetika spiritistické pohybové úkazy
parakodin druh alkaloidu
paralage ec. zám na
paraldehyd lé ivá tekutina
paralelita soub žnost
paralipsa zd razn ní opominutím (v e nictví)
paralysol dezinfek ní p ípravek
para-máslo palmový olej para
paramatta fr. hustá lehká látka
paramentika nauka o bohoslužebných rouchách
parandža turecký závoj
paranzella it. jednost ž ová rybá ská lodice
paraos ínská dvojst ž ová džunka pro pob ežní plavbu
parapegmata staro ecké pov trnostní kalendá e
paraplatina slitina chromu s niklem a dalšími
kovy
parasang íránská míle (6 – 7 km)
parasiticida léky proti cizopasník m
parastos pravoslavné bohoslužby za zem elé
parašót hebr. ásti z knih Mojžíšových p ed ítané v sobotu
paratekt druh dehtové lepenky
paravana lodní za ízení proti minám
parduna zadní st h, úpona (z n m.)
pareira sušené ko eny brazilských lián
parelin druh kamenouhelného topného oleje
parian angl. nažloutlý porcelán
paridin glykosid z list rostliny paris quandrifolia
parietin látka v ter ovce zadní
parimejník výbor ze Starého Zákona
parisky druh lehkých st evíc
Parker v kov slitina podobná pakfongu
park(e)sin um lá látka k izolaci nebo k výrob
ozdobných p edm t
parkesit celuloid
parketáž roštování
paroli zdvojení sázky ve h e farao
parsimon druh stropní konstrukce
parsismus Zoroastrovo náboženství u asijských Pars
parskin drh izola ní látky
partaktiv aktiv komunistické strany (z ruského
partijnyj aktiv)
partbil t legitimace komunistické strany (z
ruského partijnyj bil t)

particello neúplná partitura (hud.)
partimento íslovaný bas
partinium slitina hliníku, m di a ho íku
partita n kolikav tá instrumentální hudební
skladba
partitino pomocná partitura
partkom výbor komunistické strany (z ruského
partijnyj komit t)
partorg rus. studentský stranický vedoucí
parza druh ch ástala
pasážník dalekohled k pozorování pr chod
hv zd poledníkem
paseng koza bezoárová
pasienka slovenská nebo karpatoukrajinská
spole ná pastvina
pasilalie, pasilogie obecná, mezinárodní e
pasionista len misioná ské kongregace
utrpení Kristova
paskvináda šaškovství
paso šp. divadelní mezihra
passamezzo starý italský tanec
passata sotto záv re ný bod v šermu
s horním výpadem a oddálením trupu
passavant samo inn stírané m ížoví pro
odpadní vody
passepied starý francouzský tanec
passing vhazování v hokeji
pastelín kone ník
pasticcio sm s árií (s novým textem); napodobený obraz
pastilli pokroutky
pastosita(s) odulost s nezdravým vzez ením
paší podloudník (z n m. Pascher)
patentál d chod za vále né zran ní
patera plochá ímská (ob tní) miska
patio mexický zp sob výroby st íbra
patois fr. místní ná e í; hovorová mluva
patrol druh malého stanu
patroneska dáma ídící slavnost
patronymita otcovské právo
patuch velký ru ník, osuška, koupací prost radlo (z n m. Badetuch)
patulin lék proti rakovin
paušle nabíraný rukáv (z n m.)
pavage fr. dlažba
pavé šperk sestavený z drobných drahokam
pavillon vršek vybroušeného kamene
pavimentum pestrá mozaiková dlažba
pavonazzo italský bílý mramor s fialovým
žilkováním
Pavyova nemoc cyklické mo ení bílkoviny
payta druh peruánské bavlny
peajacket modrý p iléhavý námo nický kabátec
pearn upínací za ízení strojových závitník
pecorino druh ov ího sýra
pecquin ínská hedvábná tkanina
Pe orin Lermontov v „hrdina naší doby“,
nezakotvený, p esycený lov k
pedalfers p dy nemající vyšší procento uhli itanu vápenatého než je v p dní mate né hornin
pedalín um lé p edivo
peddig d e stromu a pletivo z ní
pedestrián závodník v ch zi
pedigree angl. rodokmen (zví at)
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pediluvium koupel nohou
pedokaly p dy s vyšším obsahem uhli itanu
vápenatého, než je v mate né hornin
pedum pastý ská, biskupská nebo opatská
berla
peerless druh betonových pilot
pegamoid tkanina napodobující k ži
peg(e)l vodo et, cejch (z n m.)
pegnin sy idlo z telecího žaludku
pegot slizká vrstva na povrchu mladých rokfór
peja evi ky sv tlé kalhoty ke stejnokroji
pekan kanadská kuna skalní a její kožišina
peken pruhovaná hedvábná látka
pekin ínská pruhovaná hedvábná látka
pekko druh ínského aje
peklování zp sob usklad ování masa v mrazírnách
pektosa rosolující složka dužniny plod
pelache druh hrubého plyše
pelená jihoslovanské pely kové víno
pelikán nástroj k trhání zub
pelleton srst asijských koz
pellit druh dehtové lepenky
pelo druh jemného hedvábí
peloid bahna, slatiny a zeminy použitelné
klinicky
pelotage horší klubková vlna
pelote šicí polštá ek
pelure pelurový papír
pem(m)ikan sušené rozemleté maso smíšené
s tukem
pemphigus puchý ina
pemzovky leh ené cihly
pendlovka kyvadlový stroj koželužský
pendule kyvadélko
pendžáb ind. p ti í í
penetron p ístroj k m ení tlouš ky potrubí
pomocí paprsk gama
penit druh cukrovinky v kroucených ty inkách
pentékosté ec. padesátý den; letnice
pentimenti znatelné p emalované obrysy na
obraze
pentosan polysacharid
peperoni nezralé plody špan lského pep e;
paprika v oct
peposaka jihoamerická kachna
pepromene ec. osud, sudba
peptika léky podporující trávení
peraluman hliníková slitina
perambulátor po ítadlo obrátek; d tský ko árek
perbunan um lý kau uk
percain znecitlivující lék
percák starý druh pluhu (z n m. Pärzhaken)
perculsio hluboká spavice
per ín srb. cop
per ovina gutaper a
per ovník mlé natý tropický strom nebo ke
perduren um lý kau uk
perdurum tvrdý ezací kov
perdynamim tekutý p ípravek p i chudokrevnosti
peredvižniki spole nost výtvarných realist
ruských koncem 19. století
perenarium sad trvalých rostlin

pergál per. bílá bavln ná látka
pergamin papír napodobující pergamen
pergylcerin náhražka glycerinu
pergomol um lá prysky ice
pergut chlorkau uk
perhydrol istý peroxid vodíku
perchemplastra mulová gutaper ová náplast
peri perská víla
peribola ec. p ehoz; opis
peribolos prostranství okolo starov kého
chrámu
perical madurská noha, onemocn ní maduromykózou postihující nohu
peridiola kom rka s basidiemi a výtrusy
perihel druh rtu ových lamp pro oza ování
perisprit spiritistické zvláštní duchovní t la
lov ka
perizonium heraldická stužka na hrudi orlice
perkaglycerin náhražka glycerinu
perkalin velmi jemný druh perkálu
perkamt horní ú ad (z n m.)
perkan volný arabský šat; st edov ká vln ná
látka
perkmaní ek d lní duch (z n m.)
perkrecht horní právo; plat z hor vini ných
perkuska ru nice s nárazným zámkem
perlák druh holub
perlaš druh amerického drasla
perlé fr. suknovitá svrchníková látka
perlin an evangelík (z n m. Berlin)
perlitol druh prysky ice
perlmutr perle
perlon um lé vlákno
permabrit lehká hliníková slitina
permanit druh um lé prysky ice
permenorm slitina niklu a železa
perminvar slitina podobná permalloyi, obsahující ješt kobalt
permitol izola ní látka
permontit perchlorátová trhavina
pernio oznobenina
peroba r žové paraguayské d evo
perogrullo šp. hlupák hlásající samoz ejmé
pravdy
perolin dezinfek ní látka k rozprašování ve
vzduchu
peronin lék proti kašli a zán tu pr dušek
peroxol dezinfek ní p ípravek
perrheumal mast proti revmatickým bolestem
persekutor pronásledovatel
persenning druh lodní plachtoviny
persevant herold v pomocník, heraldický
u edník
persio ervené indigo
persoli soli odvozené od kyselin odpovídajících nejvyšším oxida ním stup m
perspex um lá prysky ice
perstoff bojová látka (chloromraven an)
perthit sr st ortoklasu
pertit kyselina pikrová
pertinence p íslušenství
pertle šn rovadlo, lemovka
(z n m. Schnürborte)
perturbovat rušit
pertussin lék proti kašli s plicním chorobám
pertussis dusivý kašel

perubalzám peruánský balzám (proti vyrážkám p i omrzlinách)
péruvienne, pervián velmi jemné erné sukno
pervibrátor p ístroj ke strojnímu up chování
betonu
pervigilium staro ímské no ní bohoslužby;
nespavost
petinet tkanina napodobující ru ní krajky
petiolus apík, stopka
petiot víno p ipravené petiotováním (rozmnožováním vinného moštu p ídavkem roztoku
cukru)
petong ínská slitina m di a arsenu
petonisace úprava v n tabáku post ikováním
list b hem fermentace
petraševci lenového socialistického kroužku
ruského v 19. století
petrisáž masáž hn tením
petroklastit trhavina
petrolatum, petrolein p írodní vazelína
petroleják sud, v z na petrolej
petrolejník, pétroleur fr. zlo inný anarchista,
žhá
petrolen m kký petrolejový asfalt
petrolismus pití petroleje
petrský halé dobrovolný p ísp vek pro papeže
petruška staroruské komické loutkové divadlo
petto it. hru , prsa
petunit chrysoberylové k iš álové sklo
pewter cínová slitina
pfahl dlouhá zemská puklina vypln ná k emenem (z n m.)
pfifikus bojový plyn (arsin)
philanování dodávání vzhledu i vlastností vlny
bavln
philomela varhanní hlas
phonola poloautomatický klavír
phorxal p ípravek vyrobený z krve
pi druh ínského dechového hudebního nástroje
piara druh peruánské bavlny
piassava palmová vlákna, kartá nická surovina
piauzit prysky ice v hn dém uhlí
pibrochs staroskotské dudácké melodie
pica chorobná chu na nepoživatelné látky
piccolo varhanní hlas
pice m d ná indická mince
picein p ípravek podobný pe etnímu vosku
picetum mírn studené vegeta ní pásmo
evropských jehli natých strom
Picchiatelli it. druh stíha ek
picchiettato druh staccatového smyku
piesa drobná hudební skladba
pietra dura it. druh mozaiky
piffero italská šalmaj
pígl volná jízda (vesla ská) (z n m. bügeln)
pignoli pinelky, piniové o íšky
pignus ru ní zástava, zástavní právo k v ci
pik vn jší ho ení roh vratiplachty (z angl. peak)
pikér lovec s kopím p i parforsním honu
pikl sm s kyseliny a kuchy ské soli
pikl horská sekera (z n m.)
piklování p íprava holin pro išt ní lázn mi
piklink uzená (z n m.)
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pikolka malá okurka
pikot druh ozdobné obruby; úplet z konopných
vláken; špi atý klínek; ocelový rytecký nástroj
pikotky karafiáty
pikotovat jednotit sazenice
pikramid, pikramin výbušnina
pikrogeusie ho ká chu v ústech
pikropegy ho ké prameny
piksnšponr pobo ní myslivec (z n m.)
pile angl. atomová baterie (k samošt pení)
pileus klobouk vyšších hub
pilion odr da egyptské bavlny
pilírka stroj k výrob pilírovaných mýdel
pilobezoar chlupá , cizí t leso z vlas nebo
chlup v žaludku
pilpul hebr. u ený (náboženský) rozhovor
pilulovnice ná adí k výrob pilulek
pilum metací ošt p (lat.)
pima druh americké bavlny
pimelosis otylost
pinacyanol modrofialové barvivo
pinachrom modré barvivo
pinakl vrcholík v že
pinakryptol desensibila ní barvivo
pinares jihoamerické blaho etové lesy
pinaverdol sm s organických barviv
pincerna lat. dvorský íšník
pinchbeak mosaz nebo tombak s m dí, anglické zlato
pinche kosman zpuchlonohý
pink hol. druh rybá ské lodi
pinkos suky z blaho etu brazilského, soustružnický materiál
pinol(in) prysky i ná silice
pinolit kusový magnesit
piombi olov né st echy benátských žalá
pioskop za ízení k p ibližnému stanovení
tu nosti mléka
piotin skalní mýdlo
pioupiou fr. vojín (p šák)
pipal bengálský druh fíkovníku
pipe nálevkovitý kráter v nalezištích diamant
pipe-line naftové potrubí
Piper anglický typ letadla
piperát turecký pep
piperie fr. falešná hra
piperno it. druh lávy
piperonal vo avká ská surovina
piqueuse p ístroj k propichování plís ových
sýr
piranga druh pták
pisang druh banánu
piscina starok es anská k titelnice
pisé lepenice (zdivo)
pita agávová vlákna; listová vlákna juková a
ananasová
pitlink uzená (z n m. Bückling)
pitoreska malebný p edm t; vábné lí ení
pitos louskání prst (p i tanci)
pitrpacl ho ká (ko alka) (z n m.)
pits hadry na výrobu um lé vlny
pitta tropický drozdovitý p vec
pituglanol, pituitrin lé iva z podv sku mozkového
piuri indická žlu
piva starý italský tanec

pixol dezinfek ní p ípravek
pixolin sm s smolných látek a dehtu
pixonování zvláštní úprava silni ního povrchu
placard fr. sk í ve zdi; obložení dve í; náv ští,
plakát; sloupcový otisk
plackomandant místní vojenský velitel
plackomando místní voj. velitelství
placmajstr nádvorní dozorce
placmuzika koncert na nám stí
plagiedr p tiúhelníkový ty iadvacetist n
plagium únos a prodej svobodného lov ka
plagulae kousky cenných látek
plain hladká surová bavln ná p íze
plajch b lidlo; bílení (z n m. Bleiche)
plajte hebr. úpadek
plan ák tepací kladívko
(z n m. Planschenhammer)
planiglob mapa zemské nebo nebeské polokoule
plankt pašijová hra, plá
planktont organismus tvo ící plankton
planter pásový traktor pro pozemní práce
planžet m ický stolek
plasa pruh zem
plastikon, plastit náhražky tvrdé pryže
plastin protoplazma
plastomenit druh bezdýmného prachu
platinid platinová slitina
platinit náhražka platiny
platinoid niklová mosaz
platinor slitina m di, platiny, st íbra, niklu a
zinku
platta spole enská spodina (z n m.)
plebanie fara, farnost (z angl.)
plená kniha obsahující biblická tení p i mši
ple as, plenec, pleník rus. vále ný zajatec
pleorama pohyblivý obraz krajiny
plet(h)ora nadbytek pen z na pen žním trhu
plexiglas nerozbitné organické sklo
pli fr. záhyb, asa, ohyb; obálka
plimsolky nízká plát ná obuv s gumovou
podešví
plintrám zárube , obokní
(z n m. Blindrahmen)
pliotron druh americké triody
plozor sklá ská fouka ka, píš ala
(z n m. Blasrohr)
plumbiol válcovaná olov ná folie
plumosit složka plst né rudy
plumpudding rumem politý nákyp s rozinkami
plumsok pešek (z n m. Plumpsack)
plundr haraburdí, veteš (z n m.)
plusvite pánev na plyn i elekt inu
pluviosin hmota k impregnaci tkanin
pluviotelma povrchová voda dopl ovaná
p evážn vodou z ovzdušních srážek
Pluvius Dárce deš , Jupiter
poccet(t)a italské „kapesní“ housle
podestát vládce, mocná osoba
podium „noha“ m kkýš
podofylin prysky ice z ko ene americké rostliny podophyllum peltatum
podrum srb. vinárna
poetast(e)r veršotepec
poglavnik chorv. fašistický ná elník státu za
druhé sv tové války

pogon rus. š ra na ramenou voj. kabátu
poids fr. váha, tíže; závaží; závažnost
point oko, bod (ve h e)
poland ráz vep ového dobytka severoamerického
polaretum vegeta ní pásmo ke nad severní
hranicí stromovou a ve vysokých horách
polborit prací a isticí p ípravek
polbyro vrchní politické úst edí komunistické
strany (z rus. politi eskoje bjuro)
polgárka ma . m š anská škola
poliment p ípravek k plátkovému zlacení
poliorketika obléhací vále nictví
polírka isticí stroj na slad
polisson fr. uli ník, nestyda
politgramota politická abeceda
polizeaux silné konopné plátno
poljanka druh tverylky
pollatin p ípravek proti senné hore ce
pollopas um lá hmota na náhradu skla
polovni estvo rus. placení nájemného z p dy
polovinou úrody
polpr d zplnomocn ný zástupce, vyslanec
SSSR (z rus. polnomo nyj predstavit l’)
Polpress bývalá polská tisková kancelá
poltron fr. zbab lec, baba; tlu huba
polyantka druh zakrslé r že
polydepsidy um lé t ísloviny
polyedrie infek ní onemocn ní housenek
polymetr druh (kombinovaného) vlhkom ru
polynol výrobek používaný k výrob mazadel,
v koželužství a textilnictví
polyosy polysacharidy
polyptoton e nická figura vzniklá užitím téhož
slova v n kolika tvarech
polyskop p ístroj pro znázorn ní soum rnosti
krystal
polysolve sulforicinan sodný
polystyrol hmota k výrob liter
polythen um lá hmota
polytropa druh k ivky
polytypy skupiny liter spojených v celek
pombe ernošské pivo
pomedel vazební efekt v šatovkách
pomerium staro ímské hrani ní pásmo mezi
m stem a venkovem
pom š ík rus. statká
pompril nealkoholický nápoj ze sušených
jablek
ponceau ohniv ervená barva
poncis prolamované vzorky
ponente it. západ
pongée, pongis fr. tenká hedvábná látka
pongo orangutan
ponkajzna druh skoby (z n m. Bankeisen)
ponsovat vytvá et obrázek práškem sypaným
propíchanými otvory kresby
pontalit organická sklovitá látka
pontianak druh kau uku, plnidlo
pontonýr ženista
popanc bubák, strašák, strašidlo (z n m.)
pope it l rus. opatrovník
popolari italská lidová strana
populares staro ímská strana lidová
poput ik sov tský spisovatel-nekomunista
sympatizující s bolševismem
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porex kov z kovového šrotu
porit p ípravek ke zlepšení pe ivosti mouky
porogy rus. pe eje
porometr p ístroj k m ení otevírání pr duch
na listech rostlin
porsal vodot sný nát r na maltu
portées karty ozna ené falešným hrá em
portor, portoro žlut žilkovaný erný mramor
portorico druh západoindické bavlny
portunál varhanní rejst ík
portupé t apec u šavle (z fr. porte-épée)
portviš smeták (z n m. Borstwisch)
posterita potomstvo (lat.)
postonal um lá látka k p íprav ípk
potamon st edomo ský sladkovodní krab
potamotelma í ní a po í ní vody
potazot druh strojeného hnojiva
potentity trhaviny založené na st elné bavln
potin mosaz s malou p ísadou olova a cínu
potio, potus tekutý lék
potšámbr no ník (z fr.)
Pottova nemoc tuberkulóza obratle
pottovka druh mechu
pour test angl. licí zkouška olej
pousse zvrhnutí vína (z fr.)
pozorište srb. divadlo
prado šp. m stský sad
pranzo it. ob d
präpozit druh trhaviny
prefatýn d stojnický sluha
(z n m. Privatdiener)
preisovka druh játrovky
prelekce vysokoškolská p ednáška
prelektor p ed ítatel
preller odraz na kule níku (z n m.)
preolit izola ní povrchový nát r
preparanda u itelský ústav
prezle strouhaná houska (z n m. Brösel)
pribautka rus. slovní h í ka, pr pov
priel úzký pr jezd mezi pís inami
prika marinovaná mihule
primáž lo a ova odm na od rejda e podle
hodnoty dopraveného zboží
primofan pr hledná balicí látka z celulozy
primovka žes ový nástroj zastupující první
lesní roh
primverosa druh cukru
princesse p iléhavé dámské šaty
princmetál, princovina sv tlá sm s m di a
zinku
prise š upec (tabáku)
prislop pr smyk pod adného významu
prismatin druh k emi itanu
pristav rus. dozorce, strážník
prisule barevné brazilské d evo
Priz v kov nepravé pozlátko
proa malajský dlouhý lun
proadetoor druh indické bavlny
proamnion pablána ov í
probita poctivost (z lat.)
proceritas vytáhlost (t lesná)
procna kolesna, vozík (z n m. Protze)
prodrom p edzv st choroby
proégmena ec. v ci p íznivé
profeska eholnice složivší ádový slib

proforg rus. spojka mezi studentskou skupinou a odborovou organizací
prolakta mlé ný prášek
prombank banka pro financování pr myslové
výstavby a elektrifikace v SSSR
promchoz zkratkové slovo pro pr myslové
hospodá ství (rus. promyšlennoje chozjajstvo)
promitosa zp sob nep ímého d lení bun ného
promplan zkratkové slovo pro pr myslový plán
(rus. promyšlennyj plan)
pronacista p ívrženec nacist
pronoia ec. proz etelnost
prontosil lé ivé azobarvivo, látka ni ící bakterie
propinace právo výhradního prodeje nebo
výroby lihovin
proplasma pravzor
propol p edkupní právo
proselyta novov rec
prostas místnost paní domu ve staro eckém
dom
prostibolo hampejz
prošepán žertovn Polák
prosvjeta chorv. osv ta, vzd lanost
protagon látka z bílé hmoty mozkové
protanop barvoslepý pro ervenou barvu
protar jednoduchý nesoum rný anastigmat
protargol lé ivá slou enina bílkoviny se st íbrem
protektiv hedvábná tkanina napušt ná olejem
na rány
proteosa produkt št pení bílkovin
protidy ec. bílkoviny
protium rod tropických strom
proto anglický záchranný dýchací p ístroj
protodur izola ní hmota
protol glycerin získaný zkvašováním cukru
provolone druh italského sýra
proxar sada p ídavných o ek ke zm n
ohniskové délky objektivu
prpa v zastoupení (z lat. per procuram)
pruga srb. tra
psaronie zbytky kmen p edv kých stromovitých kapradin
pseudošek nevlastní šek
pseudova vají ka vyvíjející se bez oplození
psicain alkaloid izomerní s kokainem
psychada základní duševní prvek
psychoid druh duševní síly
psychom ivost; praduše
psychotrin alkaloid v ko eni ipekakuanhy
ptarmus ec. kýchavka
pterokarpin barvivo santalového d eva
pudret(t)a druh práškovitého hnojiva z lidských
výkal
puente šp. most
puf velké kruhové aloun né sedadlo bez
op radla
puff druh deskové hry
pufinka, pufna balonovitá ozdoba ženských
šat (z n m. Puffärmel)
pugillus štupec, troška (2 – 3 g)
pugio dýka
puchiin lék z plod ínského kaštanu, p sobící jako penicilin

puchingball mí na pérech ke cvi ení boxu
puik druh ruského mo eného lnu
pulcinella, pul inela kašpárek, šašek v italské
komedii
pullování nedovolené zadržování kon p i
dostizích
pulmotor k ísicí p ístroj
pulpa povidla
pultost druh norského sýra
pulu chlupy exotických kapradin
pulvéranto sm s dehtu a alkalizované vody
pulvinar polštá , ást mozku obratlovc
pumandia druh indické bavlny
pump t locvi ný st evíc
puña horská nemoc
pun masa, pun ovina pun ová tres
puncher boxer s tvrdým úderem
punkah indický v jí ; el. v trák
punktálky brýle korigované s ohledem k astigmatismu paprsk dopadajících šikmo
pünte n mecké prámové plavidlo
puntilero druh zápasníka s býky
pupilarita sirot í jistota
pupinisace bodové zvýšení samoindukce
purclík druh holub (z n m. Burzeltaube)
purga sibi ský vítr
purgo vodot sný nát r na maltu
purit aktivní uhlí k lé ebným ú el m
purpuriny dehtová antracenová barviva
purpurit druh dehtové lepenky
pursi an druh egyptského cigaretového tabáku
puster zubní vysušova
put prémiový obchod na dodání (angl.)
putang ínská hrubá bavln ná látka
putania cínová slitina
putnovka p enosná st íka ka
puy sope ný vrchol v podob dómu
pyknon p ltón (ve st edov ku)
pyod druh trubkového termo lánku
pyrazol dusíkatá slou enina
pyrogen svítivý olej
pyrol heterocyklická dusíkatá látka
pyrometr, pyropto, pyroskop žárom r
pyrony heterocyklické slou eniny
pyrozon sm s etheru etylnatého s peroxidem
vodíku

quandang o echy australského stromu fusanus acuminatus
quarantains jemné vln né látky
quartino it. Es-klarinet
quassol ho ká látka z kvassiové k ry
quercit látka z dubových žaludech
quinby bizmutové lé ivo
quinette vln ná látka podšívková a na spodní
prádlo
quino-quino balzám z bolivijského stromu
myroxylon balsamum
quinquina k ra z chinovníku
quintes nejlepší breto ské plátno
quinton fr. hudební nástroj violového rázu
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quipita venezuelské d evo
quisisana it. rychlé ob erstvení (restaura ní)

rabbach hebr. lichvá ské úroky
rabbes hebr. lichvá
rabfak zkratkové slovo pro d lnickou fakultu
(rus. rabo ij fakult t)
rabkoop zkratkové slovo pro d lnické družstvo
(rus. rabo ij kooperativ)
rabkor zkratkové slovo pro d lnického dopisovatele (rus. rabo ij korrespond nt)
rabo kom zkratkové slovo pro d lnický výbor
(rus. rabo ij komit t)
raboch rabuše
rabouge fr. karetní hra
raccolta it. sbírka, soubor
race angl. dostihy
racer angl. závodní jachta
rackarock chlorátová trhavina
raconit p ísada p i plavení rud
ra enica bulharský národní tanec
radex druh magnezitové cihly
radis fr. edkvi ka
Rador zkratka Rumunské tiskové kancelá e
radzimir druh hedvábné tkaniny
rafale prudký náraz v tru; sériová palba; pen žní tíse
rafanie otrava semenem divoké edkvi ky
rafid jehlicovitý krystalek š avelanu vápenatého v rostlinných bu kách
rafinka ká k rafinování oleje mísením s kyselinou sírovou
ráfponk hoblík „macek“ (z n m.)
ragi ínské kvasnice
rachel druh osnovního stávku
rai indický druh ho ice
raisiné marmeláda z hrozn , hrušek a kdoulí
rája, ráje turecký jinov rec
raj úl jízdárna (z n m. Reitschule)
raj úlna místo kolem žentouru
rajf krinolína
rajhobl t ídlo, trn, protahovák, výstruž
(z n m. Reibahle)
rajkom zkratkové slovo pro okresní výbor (rus.
rajonnyj komit t)
rajmag zkratkové slovo pro obvodový obchod
na venkov (rus. rajonnyj magazin)
rajn ist , docela (z n m.)
rajnyš rýnský, zla ák (z n m.)
rajol m lký p í ný žlábek na povrchu silnice
rajpartkom zkratkové slovo pro okresní výbor
komunistické strany (rus. rajonnyj partijnyj
komit t)
rajpo zkratkové slovo pro okresní spot ební
družstvo na venkov (rus. rajonnoje potrebit l‘skoje obš estvo)
raj(s)cech spole ný cech emesel bez zvláštního cechu ve m st
rajta ka donucovací pracovna
rajtaraj koloto

rajzendr obchodní cestující
Rakel v kov hliníkový bronz
rákon mýval, druh malých medv d
raks za ízení k p idržení ráhna
raky soustava rychlorázného vrtání
ramadou fr. jemný ov í sýr
ramagé fr. vln ná dámská šatovka
ramajzl pilka, želízko (z n m. Raumeisen)

ram(an)tilla indická olejná rostlina

rambutan rostlinný tuk ze Sundských ostrov
rameh ramiové vlákno
ramifikace v tvení (lat.)
rámiš mlyná ský v trník (z n m.)
ramogen druh smetanového p ípravku
ramovat uklízet (z n m. räumen)
ramš nehodnotné, jarmare ní zboží
ramšl druh hazardní karetní hry
ramulus v tvi ka
ramus v tev
ranarex fyzikální analyzátor kou ových plyn
rancune fr. nevraživost, mstivost, záš , zloba
rand okraj, obruba, lem (z n m.)
range vzorník od vních látek v pruzích
rangoon druh indické bavlny
rank snadné naklán ní lodi p i bo ním v tru
rapé strouhaný š upavý tabák
raperie fr. epovna
rapidogeny azobarviva nerozpustná ve vod
rapilli vyhazovaný sope ný písek
rapper pytlovina na bavlnu
raps epka olejka (z n m.)
raptus záchvat duševní choroby
rara bylinorubec chilský, k ikavec
rasamala tropický strom s hn dým d evem
rash osutina
raschi židovská špan lština
raschit druh trhaviny
rasol vylu ování krystalk a chomá k soli na
povrchu ledu v podob kapradí (z rus.)
raspader stroj k odlou ení lýkových vláken
agávových
raspatorium lat. škrabadlo
rasta nápadný cizinec (rus.)
rastik orientální barvivo na vlasy
rastral, rastrum linkovací p ístroj
rasura oprava vyškrabáním; vyškrabané místo; naškrabání lé iv
Rasvedrup zkratkové slovo pro správu výzv dné a zpravodajské služby (rus. Rasv do noje upravl nije)
rašíd arab. pravov rný
rašl druh osnovního stávku (z fr. rachel)
ratafia, ratafie it. druh jemného ovocného
likéru
ratanhin lé ivá aminokyselina
ratel medojed kapský
rathit hmota k výrob pryžového zboží
ratihabice dodate né schválení
ratihabitovat prohlásit dodate n za zákon
ratin prost edek k hubení potkan a krys
rationite bojová látka
ratoon zp sob p st ní cukrové epy
ratrapovat fr. op t chytit; ošidit
raucedo chrapot; drsný hlas
raucitas chrapot
raufpank hoblík „macek“ (z n m.)

raumois fr. nabílené inovatní tkaniny
raup ík lupi , pytlák (z n m. Räuber)
ravage fr. zpustošení
ravanastron, ravanostron ind. hudební nástroj
ravelin p edhradbí pevnosti
ravenala banánovitá rostlina
ravigote zeleninová sm s a omá ka
rawhides angl. sušená (hov zí) holina
rayé druh pruhované hedvábné látky
rayo slitina na termo lánky
razno in c rus. bývalý nešlechtic
razvigor bulharský prudký jarní vítr
reactal slitina niklu s chromem a hliníkem
reaginy protilátky
reale hedvábná p íze z dobrých kokon
realine hedvábná p íze z kokon majících
slabé konce
rebach hebr. výd lek, zisk, lichvá ské úroky
reblík drhlík, vina ské trolidlo (z n m. Rebber)
reblochon fr. druh máslového sýra
récit t etí varhanní manuál
reclamka Reclamova n mecká UniversalBibliothek
redarstvo chorv. policie
redif zadní jezdec na velbloudu
rédl zrádce
redo tlustá vln ná látka na pokrývky
redondilla šp. a port. ty veršová sloka
redotace op tná dotace
redowa ( esky rejdovák) druh tance
redraft návratná sm nka
reef plachtový pás ke skasání plachty
reef zlatonosná k emenná žíla
reel skotský lidový tanec
reep lodní lano (z n m.)
refait fr. nerozhodná hra
reflek v kartách odpor proti fleku
regalit náhražkové obru e motorových vozidel
regalita bývalý jemný doutník
regatta dlouhá kravata
regencee angl. matn lesklá hedvábná tkanina
regnikola lat. tuzemec
regulus zborcená kvadratická plocha
rechna poli ka; rohatina na šaty
rei stará portugalská mince
rejhobl t ídlo, trn, protahovák, výstruž
(z n m. Reibahle)
rejholec pružinka u mlyná ského kola; m sidlo, kopist (z n m. Rührholz)
reklamka laciná kapesní knihovna nakladatelství Reclam
rekordka druh sklen né injek ní st íka ky
rembrandt klobouk se širokou st echou a
s péry
remingtonka druh pušky
remontánky, remontantky dvakrát kvetoucí
r že
reng perské barvivo na vlasy
rereeled p evinuté ínské hedvábí native
resaldol stavicí lé ivý prášek
resinit, resinol um lé prysky ice
resinosa, resinosis smolotok
resit bakelit C
resitol bakelit B
resol bakelit A
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resopyrin protihore né lé ivo
resorcinol lék z resorcinu
respiro v hudb šestnáctinová pomlka
restinga jihoamerický k ovinatý pás za p esypy mo ských pob eží
rete sí kovaný hedvábný ornament
reten cyklický uhlovodík
reticella, reti ela it. krajková m ížka
retinit prysky ice v hn dém uhlí
retunk, retu k záchranná stanice a její v z
revkom zkratkové slovo pro revolu ní výbor
(rus. revoljucionnyj komit t)
rexitekt druh dehtové lepenky
rhadamé fr. hedvábná dámská šatovka
rhagas trhlinky v k ži a na sliznici
rhamnetin rostlinné barvivo
rhamnin glykosid
rhamnit cukr
rhamnosa cukr v bobulích ešetláku
rhea „ ínská tráva“
rhea jihoamerický pštros nandu
rhein žluté rostlinné barvivo
rheokol p ísada k mazadl m
rhéol vysoušecí pec
rheostit keramická hmota
rheotan druh niklové mosazi
rheotom p ístroj na p erušování galvanického
proudu
rhigalin mast proti rým
rhodamin druh um lých barviv
rhodan atomová skupina obsahující síru, dusík
a uhlík
rhodeit alkoholický cukr
rhodinol druh vonného alkoholu
rhodoit um lá hmota, celon
rhodulin um lé barvivo
rhoeadin nejedovatý alkaloid skupiny opiové
rhofein kyselina acetylosalicylová s kofeinem
rhotanium slitina zlata s palladiem
rial hedžaské platidlo
ribattuta druh trylku
riblety rošt né ízky
ribonan s l kyseliny ribonové
ribosa druh cukru
ricotta druh korsického sýra
ricotté vrstva v zámotku bource morušového
ricy americká žvýka ka
ridaa arab. p íbuzenství po spole né kojné
ridda it. lidový tanec se zp vem
ridikyl dámská kabelka na ru ní práce
ridotto sí na ob erstvení na maškarním plese
rienista nihilista
rifosko druh italského erveného vína
rigaudon starý provensálský živý tanec
rigsdag dánský íšský sn m
rich ajk truhlá ská la na rýsování (z n m.
Richtscheit)
rik zkratkové slovo pro okresní výkonný výbor
(rus. rajonnyj ispolnit l’nyj komit t)
rikošet odražená d lová rána (z fr.)
riksdag švédský íšský sn m
rilova ka stroj na úpravu k že
rimbalzo v hudb zp tný odraz
rimessa v šermu obnovený útok ze základního
postavení
rio druh brazilské bavlny

riopan lék pro v tší sekreci žláz (z hlav nky
dávivé)
ripa lat. b eh
ripplemarky e iny, vlnité rýhy na vrstevních
plochách
risofarin mouka z rýžových vlo ek
rissole fr. masitá paštika
rissolette fr. ope ený chléb se sekaninou
risus lat. smích
ritorto it. kotou
riva it. náb eží, b eh
rivalta sv telná rampa
rivanol silná protihnilobná látka
rivers bavlna z po í í Mississipi
riviéra volné koupališt
rixolin kafrový roztok na otoky
rizon fr. bohat zdobená látka
RKKA Rudá armáda d lník a rolník (ruská
zkratka rabo e-kres anskaja krasnaja armija)
RKKF Rudé námo nictvo d lník a sedlák
ruská zkratka rabo e-kres janskij krasnyj flot)
RLU ve erní d lnická literární univerzita (ruská
zkratka v ernyj rabo ij lit raturnyj universit t)
roan ov í k že na zp sob safiánu
roarer k „píska “ (s ochrnutím svalstva
hrtanu)
robbie keramická renesan ní díla rodiny Robbi v severní Itálii
robbiole it. druh sýra imperiál
robin p íze z um lého hedvábí
roborát zlepšovadlo pšeni né mouky
robozos mexické dlouhé šály
roburit trhavina z ledku amonného
rocamadour fr. máslový sýr
roccolo za ízení k hromadnému chytání pták
rockingham hrn í ské zboží s ervenohn dým
polevem
rocks cukrové ty inky
rocna krysa (z n m. Ratte)
rode steene hol. kab ince, kameninové cihly
rodium rum ník (rostlina)
rodlovat sá kovat (z n m. rodeln)
Rodomonte chlubivec (v Ariostov Zu ivém
Rolandu)
roemals pestré prolamované bavln né šátky
rogost dánský sýr
rochelles druh konopných pláten
ROKK ruský ervený k íž (ruská zkratka
Rossijskoje obš estvo krasnogo kresta)
rokovina dávka odvád ná ukrajinským farám, kn žím a u itel m církevních škol
roks cukrové ty inky
rokuro japonský strojek na odzr ování bavlny
rol(k)a to eice, to enka, to inka
rollot druh sýru camembertu
rolmops zaviná (z n m.)
romaika turecký tanec
romén fr. druh hedvábné tkaniny
romilla um lá prysky ice
romit druh t askaviny
rondela kruhový pavilon
rondelette špatný druh krouceného floretového hedvábí
rondeña špan lský lidový tanec
rondista okraj stýkající se s vrchní i spodní
ástí briliantu

rongalit barví ský reduk ní prost edek
rooter stroj na úpravu tvrdého terénu
roof d ev ná stavba na vrchní palub plachetník pro mužtsvo
roping st ední jakost p íze z kokosového
vlákna
roquetin fr. druh zlatých nití
rosalia p íštipká ská sekvence
rosein slitina niklu, hliníku, zinku a st íbra
rosinanta špatný k , herka
rosindulin druh barviva
roskopky roskopfské hodinky
rosoglio rosolka (likér)
rossbygraf druh aerologického papíru
rostop ín, rostop inka polská pálenka
roš hašana hebr. Nový rok
rotliegendes permská ervená jalovina
Rotšild velký bohá (jako Rothschild)
rotta keltská malá harfa
Rottefella druh b žeckého lyža ského vázání
rotulky úseky z kuli ek (lé ivo)
roustet hrubá vln ná látka
rous mour (z n m.)
roving málo kroucená vln ná p íze
roxor ocelová výztuž betonových konstrukcí
rozát druh pokojové kv tiny
rozhor, rozvor žín (z n m. Ro haar)
rubáí perská ty veršová sloka
rubberdam gumová blanka k ochran operovaného zubu p ed slinami
rubberrutol druh dehtové lepenky
rubega druh opice
ruberoid ušlechtilá dehtová lepenka
rubrinit druh dehtového nát ru
rubrokurkumin rum lkov ervený prášek
rudera lat. rum, zbytky, trosky
rufisque druh podzemnicových pokrutin
ruganvit druh dehtového nát ru a lepenky
ruhmkorf Ruhmkorf v transformátor
rukvant zadek šatníku
rullo it. vír, ví ení bubnu
rumaenit fosilní (rumunská) hn dá prysky ice
rumfordka druh laciné výživné polévky
ruml povyk, mela, shon (z n m.)
rumormistr bývalý m stský nebo voj. dozorce
runt vn jší plachta cirkusu
runtel druh lyrické básn
runtovka sloupek na obvodu cirkusu
rush náhlý nával lidí
rusinka ruská sardinka
rusma tur. prášek k odstra ování chloupk
ruster druh dezertního vína
ruš uk orientální cukrovinka
rya švédský zp sob vázání koberc
rýcovec p íboj, zasekávací želízko (z n m.
Ritzeisen)
ryen norský plyšový koberec
rystunk (vý)zbroj (z n m.)

imshobl hoblík ímsovník (z n m.)
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saba kožený vak na kumys
sabal druh americké palmy
sabanum lat. pevná tkanina
sabaót hebr. vojsko; nebeské zástupy
sabinen, sabinol abortiva v jalovcové silici
sabon stupe písma (72 bod )
sabor srbský sn m
sabra druh palestinského kaktusu
sabranie bulharský parlament
sabulit trhavina
saburra lat. písek
sac spodek, usazenina, houš (z n m.)
sacer lar. svatý; prokletý
sacking angl. hrubý jutový kepr
sadd vodní porosty p ekážející plavb (na
Nilu)
saddik titul zázra ných rabín
sadi turecký potulný mnich
sadokovci starožidovská strana náboženské
šlechty
sadowa suknovitá vln ná látka s chomá ky
sadr vysoký arabský hodnostá
saffron žluté d evo jihoafrického stromu
safient safraportský lov k
safraniny organická barviva ervená až fialová
sag(i)a druh vln né látky
sagitta lat. šíp
sagnin kosman b lovousý
sagum druh vln né látky
sagweer víno ze š ávy palmy arengy cukrodárné
sachet fr. sá ek s vonnou hmotou
saia, saium druh vln né látky
sakei(laridis) druh dolnoegyptské bavlny
sakka sultánská káva, sušené oplodí kávovníkových plod
sakkos mešní roucho pravoslavných kn ží
sala starogermánská ob adný p evod vlastnictví
salacitas lat. chlípnost
saladeros jihoamerické hov zí k že
salakuška sle upravený pro obchod
salamine fr. jednobarevná hedvábná látka
salár, salér lat. plat, poplatek, p ísp vek
salarista ú edník se stálým platem
salatrina it. sloupová sí , chodba
salband sty ná plocha rudné žíly se sousední
horninou, okrajek (z n m.)
salicet, salicionál druh varhanního hlasu
salicin antiseptická látka
salin vypálené melasové výpalky
saling k íž št ž ového koše (z n m.)
salin(k)a dlužní úpis na rakouské solné doly
salit dynamitová trhavina
salmin lososí protamin
salmis ragú z pe ené zv iny
salol dezinfek ní prost edek
salomonské o echy semena palmy coelocoecus
salpicon jemná míšenina masa s lanýži
salsette textilní vlákno

saltator išt ná potaš
salterio it. žaltá
salutatorium klášterní hovorna
salvarsan lék proti p íjici
salviol kyslíkatá sou ást šalv jové silice
salvus samozáchranný kyslíkový dýchací
p ístroj
sám obruba, lem, okraj, sámek (z n m. Saum)
samara jednosemenná nažka opat ená k ídlem
sambac arabský jasmín
sambunigrin látka v listech erného bezu
samlovat sbírat (z n m.)
samnita druh štítu
samnjásin indický poustevník nebo asketa
samochu ínské rýžové víno
samorod ruský fosforit
sámovka pila na sámování
sampling angl. braní vzork , náhodný výb r
samsarah ind. kolob h lidského života [samsára]
sanabilní vylé itelný, zhojitelný
sanas indické plátnové tkaniny
sanatogen výživný posilující kaseinový p ípravek
sandarak druh prysky ice
sandaron indický kopál
sandix minium z b loby olov né
sandolina plavidlo k zábavným plavbám
sanga jihoafrický divoký tur
sangajol náhražka terpentinového oleje
(z Bornea)
sanguisuga pijavka léka ská
sanguitest p ípravek ke zjiš ování krevních
skupin
sanhedrin hebr. nejvyšší soud
sanies hnis, jícha
Sanin smyslný hrdina Arcybaševova románu
Sv dce
sánkhjam staroindická filozofická soustava
sankom zkratkové slovo pro zdravotní výbor
(rus. sanitarnyj komit t)
santalin ervené barvivo
santalol hlavní složka santalové silice
santonin cicvárové semínko
santorin ecké víno
santos druh brazilské bavlny
santyl náhražka santalového oleje
sanza pokrutiny zbylé po op tovném lisování
oliv
sapagen gumovitá prysky ice
sapaminy kyselá mýdla
sapar drahokamový kyanit
sapažu druh ploskonosých opic
sapoform dezinfek ní sm s formalinu
s mýdlem
sapokarbol protihnilobný p ípravek
sapolit sm s chloridu draselného a síranu
sodného
saponit skalní mýdlo
saponolein kyselina olejová získaná št pením
olej
sapotilla jedlé plody sapoty
sap(p)an druh erveného tropického d eva
saprin hnilobný jed
saprol dezinfek ní prost edek

saracenet, saracenicum st edov ká hedvábná tkanina
sarangi ind. smy cový hudební nástroj
sarawak bornejský l j
sarkoda plasma živo išných bun k, protoplasma
sarma dušené hov zí a vep ové maso se
zelím
sáronská r že Ježíš
sarra sv tle hn dé d evo blahovi níkové
sarráf arab. sm nárník, banké
sarrazin švýcarský plís ový krychlový sýr
sarrusofon fr. strojkový žes ový nástroj
sarsasaponin ú inná složka sarsaparily
sarsenet, sarsonet podšívkový kartoun
sart sm s mo ských as
sartorella it. švadlena
sary rus. boty z ko ské k že
sasares hebr. odm na za zprost edkování
sasenage fr. druh rokfóru
sassolin p irozená kyselina boritá
sat est dosti jest (lat.)
satináž, satinování hlazení papíru
satinobr okr s odstínem do žluta
saururae vyhynulá podt ída pták
sauté prudce smažený (na másle) (z fr.)
sauterne druh bílého borbeauxského vína
savonnerie ru n vázané koberce z hospice u
Pa íže
sawara japonský cyp išek hrachonosný
saxhorn(a) hudební nástroj Sax v roh
saxonia bílá bronzová slitina; druh bezdýmného prachu
saxotrobma Saxova trubka
sayette fr. stará vln ná a hedvábná látka; druh
vln né p íze
sbrinza druh švýcarského sýra pro Itálii
scabellum hudební nástroj z desek
scagliola it. sádrové t sto na štuky
scamillum deska mezi hlavicí sloupu a
b evnovím
scamorza druh italského pa eného sýra
scampo rak norský
Scapino šibalský sluha italské komedie
Scaramuccia nadutý chvastoun italské komedie
scarlatinoid Dukesova nemoc
Scarpova bota p ístroj k lé ení vbo ené nohy
scelerát zlo inec
sciffarin druh d evitého cementu
scilin, scilipikrin, scilitoxin jedovaté sou ásti
mo ské cibule
scimitars slitina st íbra s niklem
scirpetum rostlinné spole enstvo tvo ené
p evážn šáchory
scoparin žluté barvivo z janovce
scordatura odlišné lad ní strun hudebních
nástroj
scottish anglický tanec totožný s polkou
scrip druh dluhopisu
scrittura it. objednávka na operu pro p íští
stagionu
sculler závodní lo ka
scurra šprýma , darmošlap
scurzo perspektivní zkratka
scutcher angl. pot rací stroj

41

Scylla úskalí proti víru Charybdis
Seabee angl. typ letadla
seadrom námo ní letadlo
secalit p ípravek ke zlepšení pe ivosti žitné
mouky
secateur fr. n žky na kost
seccolyth p ísada k cementové malt
seces záchod (lat.)
secírna pitevna (z lar.)
secírovat pitvat (z lat.)
secolo it. století
secretan hliníkový bronz
secreton východní bílý kartoun
secura druh stropu z dutých cihel
securit bezpe nostní sklo
securitas druh kyslíkového záchranného
p ístroje
ségl plachta (z n m.)
seguidilla šp. lidová báse , tanec i náp v
segura balzám a silice
sechium liána s jedlými bobulemi a ko eny
seiches periodické stoupání a klesání hladiny
Ženevského jezera
sej asák žertovné ozna ení Rusa (podle
astého používání slova „sej as“)
sejf(a) ryžovna (z n m. Seife)
sejjid arab. pán, pohlavár; potomek Prorok v
sejtka tesa, kle , ližina (z n m. Seitenbalken)
sejunkce odlou ení, odd lení (lat.)
sekluse odlou ení
sekundér druhohory
sekura rovný strop z cihel téhož jména
seladonit nerost, kada ská hlinka
selekta výbor, výb r (spis )
selektoda druh pentody
s kor selský korespondent (rus. s skij gazetnyj korrespond nt)
s mag velký venkovský obchod (rus. s skij
univermag)
s po selské spot ební družstvo (rus. s skoje
potrebit skoje obš estvo)
sembusto druh automobilové obru e za první
sv tové války
seminasa enzym št pící monogalaktan
semiramis starší lehká hedvábná látka
semivir klešt nec
senár trimetr jambický (verš)
sendal stará polohedvábná tkanina
senty pr se nice ke kontrole plynulosti zak ivení lodních st n
senusové muslimská pravov rná sekta
septika žíravé prost edky
septomoncel fr. jurský plís ový sýr
septoriasa nemoc list hruš ových, jahodníkových nebo celerových
septuor skladba pro sedm hudebních nástroj
serabend perský koberec
serafinský bratr františkán
serajgunge nejlepší druh juty
Serapionci, Serapionovi brat i skupina
ruských spisovatel od roku 1921
seraskier tur. vojev dce; ministr války
serbattes druh indického mušelínu
serenatella malá serenáda
serenissimus nejjasn jší (knížecí titul)
sericin hedvábný klih

serikosa druh celulozy
serimetr p ístroj k m ení jakosti hedvábí
sermo lat. e
sermon lat. kázání( ko)
serodit sodná s l nitrované aromatické sulfokyseliny
serpulit hornina z trubic erva serpula
sertaro st ední druh brazilské bavlny
servatol dezinfek ní p ípravek
sesamace p ísada sezamového oleje do
oleomargarinu k poznání margarinu
ses(s)ie pozemkový osadnický podíl od 16. do
po átku 19. století na Slovensku
sestetto skladba pro šest nástroj
sestina lyrická báse
seston souhrn všeho co se voln vznáší ve
vod
sešrekovat zakosit, sešikmit, se íznout na
pokos (z n m. abschrägen)
sevdalinka srbská lidová milostná píse
sevillana šp. sevillský tanec
sewerin indikátor d lních plyn
sewing dvojmo nebo n kolikanásobn skaná
nit ostrého zákrutu
sexagena kopa
Sexagesima osmá ned le p ed Velikonocemi
seychwen ínské hedvábné odpadky
sfacetus vlhká sn
sfagnol složka bun ných st n rašeliník a
n kterých mech
sférofon druh el. hudebního nástroje
sferulit kulovitý útvar nerostný nebo um lý
sfondiloid silová trubice (izolátoru)
sfragit arménský bol (hlinka)
sgovor bulh. sdružení, svaz, dohoda
shaddock druh pomeran e, pompel
shag angl. kalmuk, hu atá látka; ezaný tabák
shakdo japonská slitina m di a zlata
shakers severoamerická sekta, t esavci
shamrock ir. jetelový trojlístek, národní znak
irský
shanksy sk í ovitý vyluhovací p ístroj
shape letecký ukazovatel
shaping p í ná hoblova ka
shedy st echa na továrních halách se sv tlíky
k severu
shibuishi japonská slitina m di a st íbra
shimose jap. vojenská trhavina
shinoki jap. dubové d evo
shoddy um lá vlna z odpadk
shoju indická sojová omá ka
Shylock neústupný a zlý lichvá ze Shakespearova Kupce benátského
schima druh mnišského šatu ve východních
církvích
schnigge nákladní lo v Severním mo i
schooner v tší plachetnice pro pob ežní
plavbu
schraufit bukovinská odr da jantaru
schuhplattler bavorský národní tanec
schutty nákladní plavidla v severomo ském
p ímo í
siak tuk ze semen sumatránského stromu
sialagoga léky zvyšující vylu ování slin
sialon slina
siara druh brazilské bavlny

sibbens malomocenství
sibirienne silná suknovitá tkanina
sibolit náhražka šelaku
siciliána pastý ský sicilský tanec
sicilienne fr. druh hedvábné tkaniny
sicke gda ský otev ený lun
si-clor italské chlorové vápno
sicoid neho lavá náhražka celuloidu
Si ukrajinská fašistická organizace
siddur hebrejská modlitební knížka pro všední
den
siderazot p irozený nitrid železa
siderolit(h) lakované hrn í ské zboží
sideroskop p ístroj ke zjiš ování železných
st epin v oku
siderosten nát rová hmota (lak)
sidestep angl. úkrok
sidonal lék p i dn a revmatismu
sidra hebr. sobotní úryvek ze Starého Zákona
siemensit ohnivzdorný materiál
sifflet fr. píš alka
sigillata terra ervená keramická hlína
signa odznaky vojenských oddíl staro ímských
signet fr. ru ní pe e
sihr indická jednotka hmotnosti (933,1 g)
sika izola ní p ísada do betonu a cementu
sikarbid technický karbid k emíku pro žáruvzdorná staviva
Silauma indonéský b žek
silberit slitina hliníku a niklu a st íbra
silextra p edivo z vistry a z odpadkového
hedvábí
sil-fos st íbrná pájka
silfrax um lá hmota
silit odporová látka v el. pecích
sillos básnická parodie, satira
Sil-O-Cel izola ní materiál z celitu
siloxilon ohnivzdorná hmota
silumin slitina hliníku s k emíkem
silundum forma karborunda
silvalin p íze z vlhkých proužk papíru
silveroid slitina m di, niklu a manganu
silzin bronz japonská m d ná slitina
simetit sicilský jantar
simil(i)argent nové st íbro
similibrillant brilant z olovnatého skla
similigravura autotypie
similijapan napodobenina japonského papíru
similoid um lá hmota, celon
similor napodobenina zlata
similování post ib ování spodku sklen ných
imitací drahokam
simo arab.vlk hyenový
simosis valchá ská nemoc
simplex druh betonové piloty
sinalbin dusíkatosirná látka v semeni bílé
ho ice
sinapol ho i ný p ípravek k natírání pokožky
sincerita up ímnost
sindaco it. p edstavený obce
sindones pr svitné st edov ké ln né látky
singleton jediná karta své barvy
sinigrin látka v semeni erné ho ice
sinistrin polysacharid v mo ské cibuli
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sinistrosa neoprávn ná touha po úrazovém
odškodn ní
sinnfeinista len irské národní republikánské
strany
sino it. až k
sinoleum látka podobná linoleu
sinopis ervený bolus nebo okr nebo rudka
satinobr
sinshiu hedvábí ze st edního Japonska
sinterfosfát druh fosfore ného hnojiva
sinterit náhražková hmota k t sn ní hrdel
litinových trub
sinur um lá hmota, celon
sionon alkoholický cukr sorbit
sipa druh izola ní keramické hmoty
sipho trubi kovitá ást t la n kterých živo ich
sipoy indický domorodý voják
sirát most p es pekelnou propast (arab.)
siri betel, tropická žvýkací pochutina
siriasis slune ní úpal
sirica šarlatová hedvábná látka
sirolin druh lé ivého sirupu
sirsa drahocenné tropické d evo
sirventes provensálská lyrická báse
sisako kamerunské tvrdé d evo
sisso indické ervené d evo
sisters angl. sudi ky
sistrum staroegyptská ob adní klapa ka
sitogen kvasnicový výtažek
situs postavení, poloha
sizing angl. šlichtování
sjomga rus. losos, lososí maso
Skamander, skamandrité lit. skupina v Polsku
od roku 1920
skäry švéd. pob ežní úskalí
skazit l ruský lidový p vec (bylin)
skazón ec. kulhavý (verš)
skerljevo jihoslovanská p íjice pozdní
skiametr paprskom r
skimiamin alkaloid v rostlin skimmia japonica, srde ní jed
skioptikon promítací p ístroj
skivers angl. štípané skopovice
skleron hliníková slitina
skombrin protaminová bílkovina z makrely
skorup srb. škraloup, v n mž se uchovává tuk
z období salašení na zimu
skot jednotka jasu p i skotopickém vid ní
skrabr pra ka na plyn
skribtol erná tekutina k psaní
skrofularin látka z krti níku
skrupl t etina kvintlíku (1,25 g)
skua chaluha veliká (vodní pták)
skuller vesla na skulu
skullování veslování dv ma vesly
skupština jegoslávská poslanecká sn movna
skuta druh tu ného tvarohu
Skylla ec. bájná obluda, úskalí u Messinské
úžiny
Skymaster angl. typ velkoletadla
skyrj islandské kyselé mléko
sladko srb. ovoce zava ené v cukru a vlastní
š áv
slan c rosený len

slendang indonéský pruh látky na hlavu a p es
rameno
slipcote angl. druh sýra
slitage opot ebování lodi
slmet slitina st íbra s niklem
sloboda rus. „Lhota“; m stská tvr
sloop šalupa, rychlý lun
slops druh ídkých olej
slump pokles cen
slumptest americká zkouška sesedání betonové sm si
smaltino šedomodrá renesan ní benátská
glazura
smartní angl. švihácký; prudký, živý, vtipný
smektit bílá hlinka; valchá ská hlína
Smerdjakov podlý lov k (v Dostojevského
Brat ích Karamazových)
smonica druh p dy vytvo ený v sousedství
ernozemí
smy ka rus. vzájemný styk (spole enský)
snare-drum angl. ví ivý bubínek
sniafil it. sp edené um lé hedvábí
sniderovka jednoranová zadovka
soapstock odpadky p i rafinaci bavlníkového
oleje a kokosových tuk
sobkor vlastní dopisovatel (rus. sobstv nnyj
korrespond nt)
soccus staro ímský veseloherní st evíc; veselohra
sociace ustálené spole enstvo rostlin
socii spojenci
socinián len sekty nev ící v božství Kristovo
socius spole ník, soudruh, spojenec
sodai druh japonského hedvábí
sodapowder angl. šumivý prášek
soffiony it. vodní páry, vystupující ze zem
sofos ec. mudrc
sofpren um lý kau uk
soft m kká, jemná vln ná p íze esaná s velmi
malým zákrutem
sog, soog vír, proud ní vody za plující lodí
sog, soog zp tné mo ské pob ežní proud ní
sohar základní knihy kabaly
soirista noviná obstarávající zprávy z ve erních spole enských událostí
Sojuzkino rus. státní všesvazová filmová
spole nost
sokle ponožky (z n m. Socke)
SOKODU = opsaná chyba!!! Správn SODOKU
solar dvojitý netmelený anastigmat
solarin obarvené kolodium
solarisace zmenšování ernosti fot. desky
vystavené dlouho sv tlu
solarium sloup se slune ními hodinami
solasm nka vlastní sm nka
soldatka rus. žena, jejíž muž je na vojn
soldes zbytky (zboží)
solein tekuté prysky i né svítivo
solenit druh bezdýmného prachu
solennita slavnost
solicatio slune ní láze
solidit silni ní maltovina
solidita solidnost
solidonia druh rostlinné vlny
solin lehký petrolejový benzin
solito it. obvyklý

solitudo lat. samota
solive fr. trám(ec), b evno
solnessovština hr za stá í p ed nastupující
mládeží (podle Ibsenova Stavitele Solnessa)
solodisace pochody vedoucí ke vzniku solodi,
produktu vyluhování solných p d
Solomin Turgen v v typ nového lov ka
solomit desky ze suchých rostlinných vláken
solon ak rus. slanisko
solon c solná strukturní p da
solotnik rus. jednotka k ur ování istoty drahých kov
solstitium lat. slunovrat, rovnodennost
solusal lehká hliníková slitina
solutol roztok k hrubé dezinfekci
solveol želatina ní p ísada do bezdýmných
prach ; zvlá ovadlo do nitrocelulozových lak ;
dezinfek ní p ípravek
somatosa živný p ípravek z masa
somit ec. praúsek
somma pásmo vroubící vrcholnou ást Vesuvu
a jiných vrstevnatých sopek
sommace lat. d tklivé upomenutí, ultimatum
sommait uzav enina v tufech sommy
sommo it. nejvyšší, nejv tší
somnacetin, somnal uspávací prost edky
somnifera uspávací prost edky
somr letní byt (z n m. Sommer)
sonatore it. hrá
sonitus aurium zn ní, hu ení v uších
sonometr p ístroj k m ení chv ní strun
soporifera, soporifica uspávací prost edky
sopranino vysoký soprán
sorbin druh cukru
soredie t líska k rychlému vegetativnímu
rozmnožování u lišejník
sorisin lék p i TBC
sorites et zový záv r, zkrácený polysylogismus
soro ka rus. košile; lodní vlajka
soroche horská nemoc v Andách
sospeso it. zatímní ú et
sospiro v hudb tvr ová pomlka
sot(t)ie fr. st edov ká satirická divadelní hra
souaintrain druh francouzského sýra
souchong ínský aj horší jakosti
soupir fr. vzdech; krátká pomlka
souplé áste n odklížené hedvábí; m kká
hedvábná p íze
souplée, souplesse dvojitý most (v ecko ímském zápase)
soutien fr. voj. záloha
Sovdepie rus. bývalé ozna ení Sov tského
svazu
Sovkino Všeruská fotokinematografická akciová spole nost (rus. Všerossijskoje fotokin matografi eskoje akcion rnoje obš estvo)
sovol neho lavá izola ní tekutina
soy druh vln né tkaniny
spada it. me , kord
spadilla it. me ík, kordík
spadon(e) it. veliký me
spagnoletta okenní závora
spalmo it. dehet, fermež
spandrel ást mostní konstrukce
spandrilla cíp (archit.)
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spaniopnoe zvoln ný dech
spaniol š upavý tabák
spargillum kropenka na sv cenou vodu
sparring cvi ný p stní zápas
sparte it. odd lení, odbor, odv tví
spartein alkaloid rostliny Spartium
sparterie d ev ná tkanina na dámské klobouky
spartování sestavování partitury ze starších
hlas
spasmyl lék proti st evním k e ím
spatium mezera, prostor(a); doba, lh ta
spatula lopatka
spec rus. specialista
specerijní ko enný; koloniální (zboží)
speckor zvláštní dopisovatel (rus. specia nyj
korrespond nt)
spedex slitina niklu a st íbra
spelaja odpadní vlákna p i chovu bourc
spelter angl. zinek
spencerovka druh pušky opakova ky
spiauter cínová slitina
spica osmi kový obvaz
spillage fr. úbytek na špatn baleném zboží p i
lodní doprav
spinacen tekutý uhlovodík v oleji n kterých
velryb
spinelový zákon dvoj atný sr st nerost
podle ploch osmist nu
spintria necudný obraz (na kameji)
spira sloupová patka asijskojónská
spiralit druh bezdýmného prachu
spirem klubí kovité období jaderného d lení
spirocholon domácí malomocenství nebo
p íjice
spirosal salicylan glykolu, olej proti revmatismu a neuralgii
splenica léky p sobící na slezinu
splenius sval emenovitý
split zp sob išt ní vody pro použití v pivovaru
spongit druh houbovité tvrzené pryže
sporco it. hrubá váha
sport(u)le vedlejší d chody; dary (úplatky)
stabol um lá prysky ice
stafa druh p íze a um lého hedvábí
stafír nat ra , pozlacova
stafírovat pozlacovat, okrašlovat
stained bavlna siln zbarvená vlivem dešt
staker stroj ke zdvihání sušené píce
stalanium lehká slitina hliníku s ho íkem
stalinit druh nerozbitného skla
stamin lehká tkanina
stamos ec. hlin ná nádoba na víno
stanica kozácká vesnice
stante pede ihned, bez odkladu
stapes obvaz na noze
starec rus. mnich-u itel a vychovatel asket
v pravoslavném klášte e
starina bylina (zkazka)
starkfeld magnetické bubnové rozdružovadlo
stassanace zp sob nízké pasterizace mléka
staybrite anglická chromniklová nerezav jící
ocel
steadit fosfidové eutektikum v litin
steamer angl. parník

steapsin pankreatická lipasa, složka trávicích
š áv živoši ných
Stefani bývalá italská zpravodajská kancelá
steingut kamenina a nádobí z ní
stel(l)it tvrdá sltina kobaltu a chromu
stel(l)itování nanášení vrstvy stellitu
stemma kruhovitý štít
st ngazeta rus. (závodní, klubovní) noviny
vylepené na st n
st nkor dopisovatel novin na st n (rus. korrespond nt st nnoj gaz ty)
stenosování zvyšování pevnosti um lého
hedvábí
stentorphon velmi silný varhanní hlas
stepney pomocné kolo pro motorová vozidla
steppage fr. kohoutí ch ze
stercobilin reduk ní produkt bilirubinu
steriny druh vysokomolekulárních alkohol
sterline druh niklové mosazi
stern betonová pilota
sternite bojový plyn (arsin)
sterrokov pevná slitina
stilnovista st edov ký italský p stitel poezie
dolce stil nuovo
stilton druh sýra
stip tmavý bod (ve škrobu)
stöd dánská hláska podobná škytnutí
stoffeta hedvábná sametová látka
stolo výb žek, šlahoun
stomatol antiseptická sm s
stomp zp sob hraní rag-time
stopiny druh rozn covadel
storesin(ol) prysky i ný alkohol
stort(h)ing nor. a švéd. íšský sn m
strachino italský smetanový sýr
strain stav vnit ního nap tí hornin
strait úžina, pr smyk
strambotto, strammotto renesan ní milostná
forma lyrická
stramonin alkaloid v durmanu
stranfa druh hrubé p íze
strapazoid druh dehtové lepenky
strategema vále ná lest
strathspey živý skotský lidový tanec
stravecchi uzrálý parmazán
strazza p íru ní obchodní kniha, deník; odpadky p i výrob hedvábí
strenuita horlivost, ilost, ráznost
stride postoj s rozkro enýma nohama
strips vý es p i mykání bavlny
strjap ij rus. bývalý carský dvorský, též soudní
a finan ní ú edník
strobila et z lánk tasemnice
strofan(t)in rostlinný jed, srde ní lék
strofoida rovinná k ivka t etího stupn
strotery stropní trámce
struka ernohorský pláš bez rukáv
struval jodová s l proti strum
strusa odpadky p i šlehání hedvábných zámotk
stucco jemná ozdobná omítka
Stuka letadlo úto ící st emhlav (z n m. Sturzkampfflugzeug)
stumba vý esky p i výrob floretového hedvábí

stundista rus. stoupenec sekty hlásající úplnou rovnost mezi lidmi
stuntman dvojník (ve filmu)
stuoje it. rohožka
sturin druh bílkovin
styloidy krystaly š avelanu vápenatého
stylolit(h) sloupový kámen
stylotyp ruda m d ná a st íbrná
stypage místní znecitliv ní rozprašováním
éteru
styptika léky zastavující krvácení
styrol uhlovodík
styrin látka k výrob um lého hedvábí
styron sko icový alkohol
suada výmluvnost, vy ídilka
subarenda podnájem
subeston zásaditý octan hlinitý
subhastace nucená ve ejná dražba
subordo pod ád
subrubrika vedlejší odstavec
succinit, sucinum jantar
succubus ženská upí í bytost
sucrol um lé sladidlo
su onk ínský erný aj
su uk orientální cukrovinka
sudorifera léky pro pocení
sudorifica, sudoripara léky a zákroky vzbuzující pocení
sukcinit jantar
sukkáda pravý citron
sukrol um lé sladidlo
suktor vysava
suky severoafrickéobchodní tvrti
Sulamit biblická žena; milenka
sulfaminol náhražka jodoformu
sulfidal sirný roztok na masti
sulfonal uspávací prost edek
sulfopyrin protihore né lé ivo
sulikol ochranný p ípravek proti houbám ze
skupiny padlí
sultani druh egyptské bavlny
sultánka druh slepic; smyrenská rozinka;
bývalý druh cigaret
sulvinite bojový plyn
sumach t íslová surovina pro jemné k že
sumakh druh koberc
sumbul prysky ice v sumbulovém ili pižmovém ko eni
sumisno hebr. zp sob lichvá ského p j ování
pen z
summisté st edov cí filozofové
sun vlákna z ch estnatce sítinovitého
supé fr. studená ve e e (po divadle)
superba p íze z um lého hedvábí
superior druh ruského má eného lnu
supertara váha mimo ádného obalu a srážka
za
suprák superhet
supralibros knižní zna ka na povrchu vázané
knihy
supranova nová hv zda druhé t ídy
supraporta vrchní obruba a výzdoba nade
dve mi
sura nápoj z kokosové š ávy
surah, suraž keprovaná lehká hedvábná
tkanina s mdlým leskem
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surat indická bavlna
surfen protihnilobný prost edek
surma pastý ská píš ala
surpalite bojový plyn, chloromraven an
surra t žká nemoc zví at v jižní Asii
surre arab. dar ca ihradských poutník pro
Mekku
surtee nejlepší druh indické bavlny
surtout podnos na cukroví
suruk pták hladozobec
surukuku jihoamerický jedovatý had
sutenér kdo se dává vydržovat prostitutkou
svadéši snaha o hospodá ské osamostatn ní
Indie
svajka ruská lidová hra podobná „špa ku“
svarabhakti ind. vznik samohlásky
v sousedství plynných souhlásek
svaradž ind. samovláda
svaradžista stoupenec indického autonomismu
sven um lá hmota; druh lehkých stavebních
izola ních desek
svidanije rus. shledání, sch zka
svirel ruský lidový dechový nástroj
svolazzo it. vlající roucho, draperie
swanskin angl. jemný bílý flanel
sweeney styl skoku vysokého
swietenie mahagonový strom
syfonoid p ístroj k doprav tekutin
sykosa cukerin
sykosin um lé sladidlo
sykosis fíkovina (lék.)
sylvalin hrubá papírová p íze
symmikta ec. sbírka r zných lánk
symplast souvislý celek bun k
symploké opakování téhož slova na po átku a
na konci verše
synarchisté mexi tí fašisté
synaxarion liturgická kniha východních církví
s životopisy sv tc
synedrion nejvyšší židovský soud
synerese koagulace uvnit gel
synocha, synochus trvalá prudká a vysilující
hore ka
synthin sm s uhlovodík
syra švédské kyselé mléko
syrienit náhražka syrského asfaltu
syringin druh cukru
syrta pís ina, písková m l ina
systilos ec. poslupí (?)

šabernak šelmovství, tveráctví (z n m.)
šacmistr odhadce, pokladník (z n m.)
šáfa škopek (z n m. Schaff)
šaffité mohamedánská sekta
šafot popravišt (z fr. échafaud)
šafovat tvo it, ídit (z n m.)
šahnai indický dechový hud. nástroj
šajrovat uklízet; istit obilí (z n m.)
šajs strach (z n m.)
šajska prak (z n m.)
šajtat štípat d íví na polena (z n m. scheiten)

šajtl p šinka ve vlasech
šališim hebr. hud. nástroj (triangl)
šames hebr. kostelník
šamisen japonská t ístrunná kytara
šaošin ínská lepší rýžová ko alka
šapirograf, šarolograf druh rozmnožovacích
stroj
šapu vlhovec chocholatý (druh snova )
šár vrstva, ada cihel, výkruž
šaraban ruská bry ka (z fr. char à bancs)
šárka, šárnice ást nápravy (z n m.)
šarýrka široké, ostré dláto
šarž sm šné vypravování vážné události
šaspotka fr. druh vojenské pušky
šáška ruská jezdecká šavle
šátro hrubé a tuhé plátno (z n m.)
š edrivka ukrajinská št drove erní píse
šepmistr st edov ký starosta horního m sta
(z n m. Schöffenmeister)
šerky n žky (z n m. Schere)
šéza sedadlo p ed žeb inami (z fr. chaise)
šibljak balkánský k ovinatý porost na pahorkatinách
šífr b idlice (z n m.)
šikr hebr. opilý
šikse hebr. k es anské d v e
šilboch vojín na stráži (z n m. Schildwache)
šild štít, znak; štítek epice; náv stní tabule
šiml plíse
šimosé japon. kyselina pikrová
šinágl lun s plochým dnem a tupou zádí
šin l pláš ruské uniformy
šipkien kulturní okruh poslední doby ledové
širaz perský koberec
širhák pohrabá (z n m.)
škajda druh bulharského bochníkového sýra
škurc perspektivní zkratka (z it. scurzo)
škurník rus. zbab lec
škuta široká í ní lodice
šlág záb r veslem (z n m.)
šlégr druh šavle k šermu
šlemasl hebr. nešt stí, pohroma
šlips nákr ník
šlísna záponka; skobka; svorník
(z n m. Schlie e)
šlitáž jízda na saních
šmírka poznámková kniha
šmis se ná rána a jizva po ní
šmu hebr. podvodný výd lek
šmus hebr. žvást
šoldr plece (z n m. Schulter)
šopni ka žejdlí ek (z n m. Schöppchen)
špadrná ky tveráctví (z n m.)
špéci d v rník (z n m.)
šperuzna podp nka na tkalcovském stavu
špicángle druh kleští (z n m. Spitzzange)
špilich pomyje (z n m.)
špindlovky hodinky v etenovky (z n m. Spindeluhr)
špís hebr. kr má p echovava ; etník
špult jemný prášek na lešt ní zlatých p edm t
šradda indické poh ební ob ady
šregmos úhelník na ostrý úhel
šrek bidlo k zastavování prámu
štajpígle t men (z n m. Steigbügel)

štaket(a) it. kolová ohrada
štalmistr podkoní
štamtyš st l stálých host
štemajzl dláto (z n m. Stemmeisen)
štepsl zátka (z n m.)
štepslcír vývrtka
štolna sloupek, výstupek, stojka
(z n m. Stollen)
štraca p íru ní obchodní kniha, deník; odpadky p i výrob hedvábí (z it. strazza)
štránek, štrendlík p adeno (z n m. Strähn)
štrank postran k (z n m.)
štrici hejsek (z n m.)
štryma kráva ern pruhovaná
(z n m. Streime)
štukverk práce od kusu (z n m. Stückwerk)
štuml pahýl; oharek, špa ek (doutníku)
štundisté ruská evangelická sekta
štýflata vysoké boty (z n m. Stiefel)
štyk rus. bodák, bodlo
štynkadores smrduté doutníky (z n m.)
šuky, šúze boty (z angl. shoes)
šungit skoro istý uhlík
šup mýval (medv d)
šustrkuba bývalý nejhorší rakouský doutník
šutit rus. žertovat, vysmívat se
švajcar šafá p i dobytku (z n m.)
švajsek pila rejdova ka
švan ara širo ina (z n m. Schweizerhacke)
švel práh (z n m. Schwelle)
šveler pražec

tabago d evo palmy lontaru
tabarrus maškara v plášti
tabašír kyselina k emi itá v dutin kmínk
bambusu
tabletier um lecký truhlá
tablinum staro ímská domácí kancelá
taborets, tabourets fr. zastaralá potahová
látka
tabulae pokroutky, pastilky
tabulet p enosný koš, sk í ka podomních
obchodník
tacamahac vonná prysky ice
tacca indomalajská bylina s jedlými hlízami
tack angl. cvo ek, há ek
tackling osobní boj o mí v kopané
taclík okruží (z n m.)
taco it. žabka (hud.)
tactus hmat; dotyk
tadellos bezvadný (z n m.)
taenia druh obvazu
taenit sou ást meteorických želez, bohatá
niklem
tafa drobný australský va natec
taf(f)ia rum; lihovina s ko ením
tagal druh pletiva na klobouky
tagan rus. t ínožka nad ohn m
tagatosa druh cukru
tagaysan japonský strom s práškovitou dráždivou látkou v dutinách
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tagefon n kdejší systém pro natá ení zvukových film
tageluze za ízení pro zvukové signály v mlze
taglia it. odm na za dopadení nebo vyzrazení
zlo inc
tagua kamenné o echy
taguara brazilské bambusové houštiny
tahunien prav ká kultura palestinská
tachin sezamový olej
tachrichim židovské poh ební roucho
tachylit tavitelná obsidiánová hmota
ta-jong ínské sukno na od vy
takadiastasa plís ová analýza
takler námo ník obsluhující plachtoví a lanoví
taknoda taknodální bod k ivky, samodoty ný
dvojný bod
talalgie bolesti v nártu
talanché fr. hrubá polovln ná látka
talanton novo ecká jednotka hmotnosti
(150 kg)
talavašky ruská nosítka
talbotování Talbot v zp sob výroby oceli
talea sekvence
talgit ztužený tuk
talio odplata, odveta
talipes krt í noha (vbo ená)
talipomanus krt í ruka (vbo ená)
talis, tallis židovský modlitební šat
talit alkoholický cukr
ta-li-tan druh ínských vyšívaných koberc
talite druh k emeliny
talje hol. menší kladkostroj
tall-oel severská sm s prysky i ných a nenasycených mastných kyselin
tallone it. žabka (u smy ce)
talosa druh cukru
tálovat d lit (z n m. teilen)
talus kost hlezenní
tamarac d evo amerických mod ín
tamari asijský zákvas
tamasol laka ské rozpoušt dlo
tamborit špan lský malý lidový bubínek
tambourin baskický bubínek
tamburi indický druh tamburu
tamburu-vina indický druh tamburu
tamburování vyšívání etízkovým stehem (na
tamburu); navíjení papíru na železný válec
tamol um lá t íslovina
t-amonal vojenská t askavina
tampico vlákna st edoamerické agáve
tampus podroušenost (z n m.)
tanagra staro ecká soška z pálené hlíny
tanbur druh arabské loutny
tandlí vetešník (z n m. Tandler)
tandlmarkt vetešnický trh
tang východoindický mušelín
tanganilla špan lský tanec
tangýra zp sob opat ení tiskové plochy árkováním nebo te kováním v litografii
tankdozer tank na odstra ování p ekážek
tan(n)albin, tan(n)igen, tan(n)ismut,
tan(n)isol, tannocol, tan(n)oform,
tan(n)ochrom, tan(n)osal, tan(n)osol taninové p ípravky
tan(n)asa enzym št pící tanin
tantes šp. drobný peníz; drobnost

tanubi liška kuní
taotse taoistický kn z
tapalos šp. pestrobarevné šátky
tapis fr. koberec
tapotáž masáž klepáním
tapp n mecká karetní hra
tapr druh tarokové hry
tapsel pruhovaný kartoun pro od vy domorodc tropických krajin
taquis druh bavln ných tkanin z Aleppa
taran ruská d tská hra
tarant(ik) rus. strakatý pes, k
tarapu druh papouška sovího
taraxacin ho ká látka z ko ene pampelišky
tarbot platýz obrovský
tarbus arab. turban, fez
tardenoisien st ední kamenná kultura evropská a st edozemní
tarhonia ma arská t stovina
tari indické palmové víno
tarjeta šp. dopisnice
tarlatán fr. lehká, ídká bavln ná tkanina
tarmak dobyt í, vetešní trh
tarmakadam sm s nerostných sou ástek
stmelených dehtem
tarnkappe bájeslovná káp inící nositele
neviditelným
tarpana indická ob boh m nebo duším
zem elých
tarpauling hrubé jutové plátno na pytle; stanové plátno napušt né dehtem
tarragon pelyn k kozalec
tartanelle fr. vln ná kostkovaná látka
tartanete druh starých italských krajek
Tartaros staro ecké podsv tí
tartarus vinný kámen
Tartarin dobromyslný chvastoun (podle
Daudetova románu)
tarte fr. dort; ovocný kolá
tartelette malý dort
tartrazin žluté barvivo
tarvia dehtosmolná úprava vozovek
tarýrka vyvažovací váha (z n m. Tarierwaage)
tasmanien tasmanské primitivní kultury
tasta klávesa (z n m.)
tastiera klávesnice
tašvice kapsa
tatarka druh pohanky
tatlinismus ruský konstruktivismus
Tattersall londýnské jezdecké podniky
tatto it. takt
tauer vle ný parník (z n m.)
taupe krt í barva
tauš vým na
taxár lyža ský p evrat
taxodie cyp iš bahenní
tayra jihoamerická kunovitá šelma
tectol druh dehtové lepenky
tedesca n mecký tanec
tefilim židovské modlitební emínky
tefil(l)a židovská modlitební kniha
tefilon za ízení k zápisu a reprodukci zvuku
tefsír výklad koránu
tego druh lepidla
tegofan lepicí hmota
tekije, tekje muslimský klášter

Tek-Iplik nejjemn jší smyrenský koberec
tekko druh látkového alounu
tekst lat. (slovní) zn ní
tektije turecká kaple
tektina druh dehtového nát ru
tektolit druh dehtové lepenky
tekton stavební hmota podobná betonu
tektor stavivo z d ev ných hoblin a pojidla
tektura p elepka
teknelo vlk hyenový
télach hebr. odchod zákazníka bez nákupu
telakustika nauka o metapsychických zvukových jevech
t lega ruský selský v z
telehor druh televizního za ízení
telektal hliníková slitina
telelog vojenský zvonkový telegraf
telepyretika nauka o metapsychických sv telných jevech
teletyp dálnopisné za ízení
telewatt soustava m ení na dálku
telmatoplankton plankton bažinatých vod a
t ní
telos ec. ú el, cíl
tempaloy m d ná slitina
temperírka stroj k temperování okolády
Tempest angl. typ letadla
tempesta it. bou e
tempietto it. malý chrám, kostelík
temporales šp. letní tichomo ské v try vanoucí od mo e
temsbót angl. lun pro funkcioná e
tenacit lisovaná izola ní hmota
tenaille druh zákopového opevn ní
tenakl filtra ní rámec; ranhoji ské držadlo na
operovaný nádor
tendoplastika, tenoplastika plastika šlachy
tendron fr. hol i ka, poup
tenebrae jit ní mše; sou ást velkopáte ního
officia
tenement angl. usedlost, nájem, držba
ténéréen alžírsko-súdánská neolitická kultura
teneriffa druh šitých krajek
tenie stuha (archit.)
tenno japonský císa ský titul (pán nebes)
tenorino falsetista
tenorovka druh starší violy
tensona, tenzona provensálská milostná
lyrická báse
tentakl tykadlo
teocalli mexický obrovský pyramidovitý oltá
tepache nápoj z agáve
tepis indické pruhované tkaniny
tercerol druh malé bambitky
tercian zastaralý varhanní hlas
terdžuman tur. tlumo ník
tereben terpentinová silice (lé ivo)
terebra lat. kladélko
ternion jízdenková sk í u pokladny
terpentol lakový benzin
terralith druh hrn í ského zboží
terramare p edhistorická severoitalská osídlení
terrar bílá barva (do smaltu a glazur)
territ druh trhaviny
tessera ec. tverhranná desti ka
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testalin p ípravek pro dosažení nepropustnosti
stavebního kamene
testbenzin lakový benzin
testor zna ka tvrdom r
teškere tur. pr vodní pas
tetralin laka ské rozpoušt dlo; pohonná sm s
tetralit náhražková pohonná sm s
tetrapol textilní mýdlo
tetraster ty hv zdí
tetrodon jed jistých japonských ryb
( tverzubec)
texapon druh hexalinového mýdla
textilit papírová p íze
tezkere arab. p ipomínka, listina
thanétien st ední vrstva paleocénu
thaumaturg divotvorce
ThEm thoriová emanace
theocin, theofyllin mo opudný lék
theriak všeobecný lék
therm jednotka pro ú tování a prodej svítiplynu
thermiol roztok k inhalacím p i TBC
thermonit vysoce ohnivzdorná hmota
Thersites ošklivý a drzý ú astník trojské války
(u Homéra)
thiobibi bojová látka
thioform náhražka jodoformu ve zv roléka ství
thiokol druh um lého kau uku
thiol sirný lé ivý p ípravek
thioresorcin náhražka jodoformu
thioruacil lék proti angin pectoris
thiosapoly sirná sodná mýdla
thiovinal guajakolový lé ivý p ípravek
threefold trojnásobná vln ná p íze
threnodie ec. smute ní píse
thrombasa vlákninový ferment
thugové indická sekta škrti
thucholith erná asfaltová hmota
thulit ozdobný kámen
Thunderbolt angl. typ letadla
thyiady bakchantky
thymelé oltá v staro eckém divadle
thymidol protihnilobná sm s
thymoform náhražka jodoformu
thymol antiseptická látka
thyratron rtu ová nebo argonová lampa
thyrsos Dionýsova h l ovinutá révovím a
b e anem
tialva tropický kvašený nápoj
tible šp. klarinetový hudební nástroj
ticker p erušova proudu v radiotelegrafii
tickler primární cívka k zp tnému p evodu
tide angl. p íliv a odliv; p íboj, proud
tiento šp. druh krátkých varhanních skladeb
tiersargent slitina st íbra a hliníku
tiffel látka ze silné vln né p íze
tiftik angorská vlna
tigrine stará keprovaná látka
tikker za ízení k p ijímání radiotelegrafních
zna ek
tik(ur) indická škrobová mou ka
tilbury lehký dvousedadlový dvoukolový vozík
tillit prost edek k natírání betonových st n
tilsit tylžský sýr
timballo it. kotel (hud. nástroj)
timber angl. kusová míra na kožišiny (40 až 60
kus )

timing zásah mí e v pravý as (sport.)
ting ínská besídka
tintinnabula st edov ká zvonková hra
tintinnabulum rolni ka
tinto di Rota ervený druh vína sherry
tintometr druh barvom ru
tintuch ídká, tuhá bavln ná látka
tinwely druh indické bavlny
tiolan um lá vlna z mléka
tipmamzelka písa ka na stroji
tirana andaluský tanec
tirefond druh léka ského vrtá ku
tire angl. železná obru kola
tirolesa, tirolienne tyrolský mírný tanec
tironské noty staro ímské t snopisné znaky
tirtey polovln ná pánská obleková látka
tissu fr., tissue angl. tkanina
titanit výbušná látka
tiun sudí, rychtá v staré Rusi
tjalk hol. malá jednost ž ová lo
tjanding malaj. p ístroj k namá ení vosku p i
batikování
tjurma rus. v znice
to indická podstata bytí
Tobin bronz mosaz s m dí
Tobis n mecká spole nost pracovník v oboru
zvukových film (n m. Tonbild-Syndikat A. G.)
tof malý hebrejský buben
toffees druh m kkých karamel
togal lé ivé tabletky (p i nachlazení, revmatismu a nervových bolestech)
tohuvabohu hebr. chaos, zmatek
toilinet druh polovln né látky
toise francouzský sáh (1,95 m)
toison rouno
tok(a) heraldická apka zdobená péry
tol silná ruská t askavina
toledo druh bílého vyšívání
toleranc rozhuda (tvaroh s máslem)
tolit druh výbušniny
toman perská zlatá mince
tomand arab. dutá míra (84 až 94 )
tome au marc sýr savojského p vodu
tomotocia císa ský ez
tonadilla hudební žertovná scéna
toncan velmi nízko uhli ené železo
toncerat modelovací vosk
tongrien svrchní ást staršího útvaru t etihorního
tonity druh t askavin
tonko boby z jihoamerického stromu
tonofant p ístroj kreslící zvukové vlny
tonoplast plasmatická bu ka obklopující
vakuoly
tonsil americká valchá ská hlinka
tontina životní renta
toona indický mahagon
topa vlákna z ratolesti papírového morušovníku
topal m d ná slitina
topeka druh živi né vozovky
toponarkosis místní znecitliv ní
torbanit sví kové uhlí
torcular stiskadlo cév
tordel hliníková slitina
toreutika výtvarné um lecké zpracování kov

torfoleum stavební hmota z rašeliny
torfotekt d evovlnné magnesitové desky
torgament stavební hmota z pilin a tmele na
podlahy
torgbank ruská obchodní banka
torgflot ruské obchodní lo stvo
torgsin bývalý ruský obchodní d m pro cizince
torioroši japonská surová silice mátová
tormenta, tormina hryzení v b iše
tornesit práškový chlorkau uk
toroida k ivka rovnob žná s elipsou
torolit(h) palivo z rašeliny a zbytk oleje
toros rus. ledový pahorek
torre it. v ž
torrente it. prudká byst ina
tortilas jihoamerické kuku i né pe ivo
tortola druh západoindické bavlny
torula rod nedokonalých kvasinek
tosca pemzový tuf z Teneriffe
toss angl. losování po átku (v kopané)
totara d evo novozélandského stromu
totosol protihnilobný prost edek
touage fr. vle ení plavidel
touristic druh suknové látky
tourne zvrhnutí vína
tournesol druh modrého barviva
tow p íze z lepší koudele; vle né lano
tower vle ná lo
toxan p ípravek k ochran kožišin
toxony zeslabené toxiny
toxynon lék proti p íjici
traber klusák (z n m.)
trabuk druh cínové slitiny
tracore it. zavazadlová služba
tractus bohat zdobený zp v žalmu
trader obchodní lo
traditores odpadlí k es ané
traditory rychlopalná d la menších ráží v
opevn ních
traganton zne išt ný tragant
tragasol gumovitá látka
trágl, trágy necky; nosítka, máry (z n m.
Tragbahre)
tragus p ední kozlík (boltce)
traille p evozní pramice
traité u ené pojednání; smlouva
trajbhaus skleník na rychlení rostlin (z n m.)
trakslí soustružník (z n m. Drechsler)
traktura ást varhanního mechanismu
Tram rus. divadlo d lnického dorostu (t atr
rabo ej molodëži)
trame útkové hedvábí
transanimace st hování duší
transena rozt i ovací stanice
transept pr nik p í né a podélné lodi chrámové
transhumance typ pastevního života, ko ování z rovin do hor
transvertor usm r ova st ídavého proudu,
vlni
tranše oddíl (v serii ísel)
trauman duševn chorý lov k
traumaticin druh tekuté náplasti
traumatin vzr stová látka (v rostlinných bu kách)
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travelka, travella b hounek na prstenci dop ádacího stroje
travertinit tmel k ut sn ní spár v travertinu
tražet fr. lo
treedozer strojní eza strom
trefina chirurgická kruhová pilka
trefol vonná olejovitá kapalina
treillis okrasná krajka v 16. století; hrubá
tkanina
tremblador šp. úho elektrický
tremblante fr. tanec t asák
tremulant za ízení zp sobující chv ní tón
varhan
tremplin fr. skokanský m stek
trepang zrosolovat lé t lo sumýš (východoasijská potravina)
trepol protip íji né lé ivo
tresett italská karetní hra
treve hebr. ne isté (k požívání)
triacetin octan glycerinu
triál trojnásobný oto ný kondenzátor
triariové t etí sled z nejlepších vojín v legiích
tribromsalol uklid ující a protirevmatický lék
tricosal p ísada do malty
trifenamin lék proti ch ipce
trifenin lék proti hore ce a bolestem
triferin železitý p ípravek
trigantina ecká jednoplachetní lo
trigas trojplyn
trikranol p ípravek k potírání rostlinných šk dc a obtížného hmyzu
trikresolamin protihnilobný prost edek
trillo t íslový materiál
trilysin roztok cholesterinu pro vzr st vlas
trimetal pom d ný a poniklovaný ocelový
plech
trina druh krajek
trinie plastický pletenec ze stuh
trinitronaftalin vojenská trhavina
trinitrotriazidobenzen druh výbušniny
trinitrotoluol druh výbušniny
triod postní bohoslužebná kniha pravoslavná
trional uklid ující a uspávací lék
trioxypurin mo ová kyselina
triplé dvojí náraz kule níkové koule na st nu
tripleta objektiv se t emi o kami
triplex druh dutých cihel
tripos t i t ídy bakalá ské zkoušky
(v Cambridgi)
tripotage burzovní podvod
tripp vln ný samet
tripsis ec. t ení, natírání; rozdrcení
tripton neživé hmoty plovoucí, vzplývající
nebo vznášející se ve vod
triptyk mezinárodní pr kaz pro motorová
vozidla
triradius trojúhelní ek v daktyloskopii
trisalven p ípravek zabra ující nakažení p íjicí
tristia smutné zp vy
tritamin druh zlepšovadla
tritanop barvoslepý k modré barv
trobojnica srbská ervená, bílá a modrá vlajka
s rudou hv zdou
trocking druh moderního tance
trochilos žlábek ionské patky (archit.)
trolit um lá hmota

trolitan, trolitul, trolon um lé prysky ice
tromalit sm s ze speciální oceli na magnety
tromblon puškový granátomet
tropadyn starší druh superheterodynu
tropon živný bílkovinný p ípravek
trot druh tance
trotyl technický TNT
troyer angl. vln ná spodní košile
trubeniss typ pánských košilových límc
trucfest vzdoroslavnost
trudgeon plavecký styl se st ídavým vymrš ováním paží
truffe fr. lanýž
trukna stiskací knoflík, druk
(z n m. Druckknopf)
trul t i trumfy v tarokách (z fr. tous les trois)
trumeau pilí mezi okny; nást nné zrcadlo
s podstavcem
trunk angl. hlavní ást, kmen
tryen antiseptický lék
tryfle lanýže (z n m. Trüffel)
trymó velké nást nné zrcadlo
trypanosan, tryparosan lék proti TBC
trypel isticí mou ka ze sko ápek rozsivek
trypoxyl arsanilan sodný
tsatlee druh bílého ínského hedvábí
tsien ínská mince (0,1 taelu)
tsu-tsu-gamuši japonská hore natá nakažlivá
choroba
tšak-kao ínská jemn mletá sádra
tšiljak d ev ná nádoba k p íprav kumysu
tuatera trojoká ješt rka
Tubalova flétna varhanní hlas
tuberkulin bacilární p ípravek ke zjišt ní TBC
tubes tvrdá vln ná esaná p íze na krátkých
dutinkách
tubiten izola ní živi ná látka
tubuli lé ivé cigarety
Tudeh íránská strana lidová
tukotuko patagonský drobný hlodavec
tula kovová sm s st íbra, m di, olova a síry
tulasa hmota z tuberkulozních bacil a chloralu k imunizaci
tulipan p ístroj k m ení tepelných ztrát zem
vyza ováním
tulle jemná pr hledná tkanina
tumba zádušní katafalk
tumenol hn dá hmota z oleje (na léky)
tun ice be ka na m ení
tungum slitina podobná tombaku
tunkabona tonkové boby
tuono it. tón
tupelo ípky k rozši ování du ej
tupka te ka, bod, skvrnka (z n m. Tupfe)
tupkadia textilní vlákno indické rostliny urena
sinuata
tuplhobl hoblík hladík
tuplkvintpumrt kontrabasový bomhart (hudební nástroj)
tuplovka podrážka
tupoz druh vláken konopí manily
turas n kolikaboký hranol kore kových rypadel
turbadium zna ka speciální anglické mosazi
turbae sborové ásti textu pašijí
turbax bakelitová tvrzená tkanina
turbidita zákal

turbit druh domácích holub
turbo zna ka hliníkového bronzu
turbonit tvrzený bakelitový papír
turbopumpa odst edivé erpadlo
turbot fr. platýz (ryba)
turcos alžírští st elci (domorodí vojáci)
turibulum kadidelnice
turicia bronz druh speciální kujné mosazi
turiones pini sosnové vrcholky (droga)
turmix p ístroj na míšení nápoj a pokrm
turnip angl. vodnice, okrouhlice
turpethum turpetový ko en
tursuk kožený vak na kumys
turšlok pr bojník (z n m. Durchschlag)
turunda chomá ek šarpie
tuskulum útulné letní sídlo venkovské (podle
staro ímského m sta Tuscula)
tussah hedvábí housenky antheraea mylitta
tussol lék proti ernému kašli
tussor indické tkaniny z režného hedvábí
tuta hlin ný kalíšek s nohou (v prubé ství)
tutania cínová slitina
tutenag ínská niklová mosaz
tutin velmi jedovatý glykosid
twill kepr, cvilink; v eteno (angl.)
twine šat podobný burnusu
twofold vln ná dvojitá p íze
ty krle špa ek, klepák (z n m.)
tyfon rus. mo ská v trná smrš
tygrovka epice z tyg iny
tylosa um lá hmota
Typhoon angl. typ letadla
typometr písmom r
typon hotovení negativ pro ofsetový tisk bez
použití fot. komory
tyrium purpurová látka z Tyru
tyrolka plemeno slepic
tyrpant prysky i ná náplast

ubikvita všudyp ítomnost, všeobecný výskyt
uccelli it. zp vavé ptactvo chytané v dob tahu
u kom rus. výbor žákovské samosprávy (komit t u aš ichsja)
udarnik rus. úderník, p edák
uditore papežský rada
ugab starožidovský dechový hudební nástroj
uistit kosman b lovousý
uliron lék proti kapavce
ulk šprým, tveráctví (z n m.)
ulštajnka kniha (román) n meckého nakladatelství Ullsteinova
ultrafin jemnozrnná fot. vývojka
ultralumin lehká hliníková slitina
ultrapas prysky i ný lisovací prášek
umbra druh okru
umbri k íženec muflona a ovce
unal druh fot. vývojky
unda maris varhanní hlas (mo ská vlna)
unionmelt zp sob automatického sva ování
unita lat. jednota, jednotnost
unofocal druh dvojitého anastigmatu
untrštopka p chovák (z n m. Unterstopfte)
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upain jedovatá sou ást mlékovité š ávy stromu upasového
upaupahura tahitské tance
upland americká bavlna
uralt prastarý (z n m.)
uralien nejmladší stupe mo ského kamenouhelného útvaru
uralin, uralium uspávadlo
uralite um lá hmota
uramidon ohnivzdorná hmota
uranoskop hv zdný globus
urari šípový jed
uratik dnavý lov k
uretan lék proti leukemii
urgon vrstva spodní k ídy
uristamin lé ivo proti dn
urjadnik kozácký podd stojník
urocol lé ivo p i dn a revmatismu
urol lé ivo p i dn a revmatismu
urodonal lé ivo p i dn a revmatismu
urosin lé ivo p i dn a revmatismu
ursoly oxida ní barviva na kožešiny
uspulum prášek k mo ení pšenice
ustrinum krema ní pec
utro bulh. jitro
uzara ko en st edoafrické rostliny (droga)

vabaja šípový jed
vacuumbeton odvzdušn ný beton
vadimonium rukojmí, zástava
vadium zástava, kauce
vafnrok slavnostní kabát stejnokroje (z n m.)
vagadia druh indické bavlny
vagoga šípový jed
vagria druh indické bavlny
vacherin druh francouzského sýra
vacholdr jalovec (z n m.)
vaillantite bojový plyn
vajdelotka kn žka zasv cená svatým službám
vajdlink krajá (z n m.)
vajzl zákaz (z n m. Verweis /?/)
vakamba šípový jed
vakcinola nevyvinutá chráni ka [puchý ek na
k ži zp sobený o kováním]
vaklovat viklat, klátit, hýbat (z n m.)
vakuskop druh kompresního manometru
valete (množné íslo výrazu VALE) bu te
zdrávi, sbohem
valenciantky, valencienky cenné krajky
severofrancouzského p vodu
valencias pestré vestové tkaniny
valet spodek v kartách
valeter(is)ovat žehlit strojem
valetudo lat. zdraví
valchovit prysky ice v hn dém uhlí
vallemagio druh italského sýra gorgonzoly
Vampire angl. typ letadla
vanalium slitina hliníku a vanadu
vandura um lé hedvábí z želatiny
vanesan náhražka lanolinu
vanethol len etylové ady
vanilarom len etylové ady

vanilal len etylové ady
vanillal len etylové ady
vanilol len etylové ady
vanilom len etylové ady
vannak ma arská karetní hra
vapeur jemný mušelín
vaporello italský parní ek
vaporin sm s k lé ení erného kašle
vaporol výtažek z hov zího podv sku mozkového
vár ma . hrad
varcna nosík, ozub, pupek, zejk (z n m.)
vardýn zkoumatel, zkouše (v mincovnách)
varech fr. sm s mo ských as
varia lat. sm s
varinas druh jihoamerické bavlny
variolit spilitový perlovec
varong malajský krámek
vasano lék proti nevolnosti
vasculum p ibližná lékárnická míra: šálek
vaselon náhražka vazeliny
vasenol vazelinová emulze
vasenoloform p ípravek proti pocení nohou
vasogen rozpoušt dlo lé iv
vasol rozpoušt dlo lé iv
vasolimentum základní hmota mastí
vasorium krevní ob h
vasrlajtunk vodovod (z n m.)
vasrštof peroxid vodíku (z n m.)
vasrverk vodárna (z n m.)
vaticinace lat. v št ní
vytýrka vatovka, prošívaná sukn
(z n m. Wattierrock)
VCIK Všesvazový úst ední výkonný výbor
(ruská zkratka Vs sojuznyj centra nyj ispolnit nyj komit t)
VCSPS Všesvazová úst ední rada odborových
organizací (ruská zkratka Vs sojuznyj centra nyj sov t professiona nych sojuzov)
vectopulviometr p tidílný srážkom r
vegetalin mlé ná kyselina pro koželužské
ú ely
veglione it. maškarní ples
vejtreska íšnice (z angl. waitress)
veliger larva plž , žijící voln ve vod
velites lat. lehkood nci
vel(l)eita fr. choutka, chvilkový záchvat
vellon špan lský m d ný peníz
velocimetr druh chronografu
velouté fr. polohedvábná látka; sametový
prýmek
veloutine druh potišt ného flanelu
velpel aksamit s dlouhým vlasem (na cylindry)
velveret napodobenina aksamitu
vendovat oto it, obrátit; p ehazovat obilí
(z n m.)
veneficium lat. kouzelný nápoj; vražda otrávením
venerace lat. úcta, uctívání
venetiene nejlepší druh dykyty
venise fr. jemná ln ná damašková kv tovaná
látka
venit žíla v horninách
ventube druh v tracích luten z tkanin
vený zárube (z n m.)
veramon lék proti bolesti

verbumista len slovenské katolické básnické
skupiny
verde it. zelené ozdobné kameny
verdunisace dezinfekce (pitné) vody
v rdu k tvrt libry (z n m. Vierdung)
verdure fr. zele
verek africký strom poskytující arabskou gumu
verklík druh pístové pumpy
verkmajstr dílovedoucí, dozorce
verlith druh skloželezobetonu
vermeil zlacené st íbro
vermicelli tenké italské nudle
vermillon rum lka
verndlovka druh vojenské pušky
vernolit p ípravek k dezinfekci záchod
veropyrin uspávací lék
verre fr. sklo; sklenice
verrerie fr. sklárna; sklen né zboží
verrillon hudební nástroj ze skla
verrofon sklen ná harmonika
verroterie drobné sklen né zboží
verruga peruviana peruánská bradavice
(smrtelná choroba)
vert druh ozdobných kamen
vertiko sk í ka s nástavcem pro um lecké
drobn stky
vesania choromyslnost, šílenost
vesicator ho i ná náplast
vestice, vestitura ob adné uvedení v držbu
vestigium stopa
veston krátký kabát
vestry angl. sakristie; církevní obec
vesuvin B manchesterská hn
veško prádlo (z n m. Wäsche)
veteranus staro ímský zkušený vojín
vetturino it. drožká
vetusta druh dehtové lepenky
vetustas stá í
vexátor trapi
vexír tajný bezpe ný zámek; obrázková skrýva ka (z lat. vexare)
viagraf p ístroj k m ení nerovnosti povrchu
vozovky
viaticum hostie p i posledním pomazání
viatores staro ímští ú ední zmocn nci
viburnin lé ivo z kaliny
vicilin bílkovina v hrachovém semeni
victor niklová mosaz
victorin um lá prysky ice
victrix special druh oceli
Vidalova er sirné barvivo
videnda schválení
vidia slitina k obráb ní nejtvrdších hmot
vídrhá ek rybá ský trn (z n m.)
vidualitium vdovský plat
vif fr. živý, ilý, prudký, silný
viferral uspávadlo
vigans hrubé sukno na spodky
vigantol vitaminový p ípravek
vigore v hudb d raz
vikárka viká ovo obydlí
vikl n m. závitek, svitek, klubko; povijan,
obklad, plena
viklkamaše ovinova ky
világ ma . sv t
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vilkum p ípitek na uvítanou (z n m. willkommen)
villositas klkatost
villota it. pop vek
vinaigre fr. vinný ocet
vincennite bojová látka
vindikta trest, msta
vinidur um lá prysky ice
vinnapas um lá prysky ice
vinoflex um lá prysky ice
vinsol prysky i ná hmota na gramodesky
vintilizzi druh hladkých hedvábných látek
vinylit 80 um lý kau uk
vioform protihnilobný prášek
violina varhanní rejst ík
violon varhanní hlas
virage fr. obrátka; zlacení, tónování (fot.)
viradat ma . probuzení
viresance zazelenání (kv t )
virescence zazelenání (kv t )
virginia druh severoamerické bavlny
virginie druh hedvábné tkaniny
virginita panenství
viridarium zahrada osázená rostlinami trvale
zelenými
viridian pravá chromová zele
virol posilující p ípravek pro d ti
visca n které druhy p ízí z viskozy
viscoid um lá hmota na zp sob pr svitného
papíru
viscosin p ísada ke zvýšení p nivosti piva
viskoid neho lavá náhražka rohoviny a celuloidu
vissaries indická okenní stínidla z ko ínk
vonné trávy
vista-densyl izola ní p ísada do malty
viswollin druh p íze z vlny a um lého hedvábí
vitamultin vitaminový p ípravek
vitellin žloutková bílkovina
vitexin žluté barvivo z janovce
vitré francouzský druh plátna (z m sta Vitré)
vitrite bojová látka
vitrofyr sklovitá struktura nerost
vitrollien vrstvy zoogenního vápence
vitrum vinný pohár (150 ml)
vittae kanálky v oplodí nažek okoli natých
vitulina mou ka pro telata um le odchovaná
vityly p edpokládané látky v bu kách, které
podmi ují specifické vlastnosti
vivifol um lá prysky ice
vixorit t askavá prysky ice
VKT Všeobecná konfederace práce (ruská
zkratka Vs obš aja konfederacija truda)
vodža srb. velitel
voinici rum. vít zové (Sokolové)
volée fr. let; hejno; salva; hodnost
volomit hmota na vrtací koruny
volpinit modravá jemnozrnná odr da anhydritu
volstra p edivo ze sm si vláken vistry a
z vláken vln ných
voltoly minerální nebo mastné oleje se zvýšenou viskozitou
voltos druh egyptské bavlny
voluntas lat. v le
voluptoir fr. letohrádek

volvic kyselinovzdorná látka
vorošilovec absolvent moskevského vysokého vojenského u ilišt
vosta p íze smíšená z vlny a vláken um lého
hedvábí
vozies druh bílého ínského hedvábí
vulnus lat. rána
vundrtým zázra né, neoby ejn zdatné mužstvo (z n m.)
vuota v hudb prázdný takt
vyak nit vylou it ak ním výborem

wad(mal) angl. stará tlustá, ale m kká vln ná
látka
wafd egyptská národní strana
wahdobité p íslušníci arabské náboženské
sekty
waken nezamrzající místa v ece; otev ená
místa v polárním ledu
walait látka podobná asfaltu
Wallenrod zrádce sloužící dobré v ci (podle
polského velmistra ádu n meckých rytí )
wap(p)atoo indiánské hlízky bažinné rostliny
šípatky
waras falešný šafrán, kamala
warp hrubé polovln né tkanivo
washers angl. druh oby ejných suken
wattle d eva strom australských kapinic
wau rýt barví ský a žluté barvivo z n ho
wede um lá e založená na n m in
wekíl turecký ministr
welfové st edov ká papežská strana (podle
staron mecké panovnické rodiny)
welline suknovitá pláš ová látka
wellingtonie mamutí strom
wellingtonky lesklé vysoké gumové boty
wertheimka Wertheimova ohnivzdorná nedobytná pokladna
wether vlna po první st íži; vlna z vy ezaných
beránk
w(h)aloil angl. velrybí tuk
whip angl. horký vinný nápoj
whipcord trvanlivá obleková látka
Whirlwind angl. typ letadla
Wildcat angl. typ letadla
wollstra p edivo ze sm si vláken vistry a
vláken vln ných
woodcraft hnutí u ící životu v p írod , z n hož
se vyvinul skauting
woylach vln ná pokrývka pod sedlo
wrapper angl. dlouhý vln ný šál

xeres špan lské silné víno

xeroton povlak k ut sn ní popraskaného
betonu
ximenes šp. muškátové hrozny
xitos ecká fašistická organizace
xyloidin výbušná látka
xylolin levná tkanina na pokrývky
xylonit roztok k lakování
xylylbromid slzotvorný bojový plyn
xyol dezinfek ní p ípravek
xyrospasmus holi ská k e

yadeva jap. hostinec
yale druh tance
yamanai hedvábí hedvábníka japonského
dubového
yamen ínský palác
yange ínská lidová opera
yan-tioh druh tenkých flanel
yaraka opojný nápoj z hlíz manihotu
yatren antiseptický lék
ýbrcajt „p es as“ (z n m.)
yemen yemenský v ed
yeu-ko ínská surovina k výrob porcelánu
ylangol sm s alkohol a jejich ester
yo ínský dechový hudební nástroj
yolk p irozená hmota na povrchu vlny
yomnud hust vázané koberce z jemné vlny
yong pravé hedvábí ze severního Japonska
yoshivara jap. tvr zábavních podnik a
nev stinc
yuenkin ínský strunný hudební nástroj
yuga ind. v k, období
yukon ástice hmoty, „t žký“ elektron
yu-ling ínský vln ný atlas

!
zabulon p ípravek na hubení rostlinných šk dc
zabti, zapti turecký vojenský sluha
zajednica srb. sdružení
zamba argentinský spole enský tanec
zampogna it., šp. pastý ská píš ala, dudy
zamponi italská uzenina
zanella lesklá podšívková tkanina
zangaletes tenké ln né tkaniny
zanzara it. komár
zapupe druh konopí z agáve
zarasas šp. potišt né kartouny nebo kalika
zaspel teník (n m. míra na p ízi)
zbor srb. tábor lidu; veletrh
zebaoth hebr. vojsko, nebeské zástupy
zeese n m. vle ná sí
zeger ecká nepromokavá látka z kozí vlny
zejtka tesa, kle , ližina (z n m. Seitenbalken)
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zenia tlustá pruhovaná látka
zeoson sodná s l k p íprav mastí
zerbase perská tkanina propletená zlatými a
st íbrnými nit mi
zeriba st edoafrické kupecké hradišt
zetal hliníková slitina
zetani hladká azbestová tkanina
zetirus izola ní nát r
ziftavi druh egyptské bavlny
zimmerit t snicí prost edek
zingaresca it. cikánská píse , tanec
zingeron sou ást zázvoru
zinkalium slitina hliníku, zinku a m di
zinkalkyly slou eniny zinku s alkyly
zinkolit zinková b loba
zinkový bronz druh kujné mosazi
zipollin druh mramoru s p ím sí k emi itan
zirkonal lehká slitina
zisium hliníková slitina
ziskon hliníková slitina
zitz jemný, pestrý kartoun
zodiakon plyn ve stratosfé e
zoforos pod ímsový vlys
zorongo cikánský tanec
zotika ec. životní síla
zuf slab lisovaná vln ná látka
zyma ec. kvas, kvasidlo
zymosan dezinfek ní prost edek v kvasném
pr myslu
zyper erná hedvábná dámská šatovka

"
žoro japonská nev stka
žuk chroust uvázaný na niti
žur polský pokrm z ovesné mouky

