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Výb�r výraz�: 
 

Teyssler – Kotyška: Technický slovník nau�ný, Borský a Šulc 1927 – 1941 
(Výb�r výraz� bohužel není úplný, protože mám k dispozici pouze první ze t�í svazk� Dodatk�). 

 
Výraz Legenda 
abanon projímadlo 
Abavit mo�idlo osiva proti houbovitých chorobám (viz Dopl�ky k 1. dílu) 
abra turecký peníz 
abrastol asaprol, antiseptikum a antipyretikum 
abrohany druh jemné východoindické bavln�né látky, Dodatky 1 
accon druh assyrské bavlny; akre, akri 
acieral hliníková slitina 
acipepsol lé�ivá kombinace kyseliny citronové a pepsinu, Dodatky 1 
acme americké posp�chové polní brány 
acylidy glyceridy, Dodatky 1 
Aczol �pavkový roztok m��natých solí k impregnaci d�eva (viz Dopl�ky k 1. dílu) 
adamon dibromsko�ican borylnatý, lé�ivo p�i neurastenii, 12/535, heslo Sko�icany, Dodatky 1 
adersja druh indických kartoun�, Dodatky 1 
Adit izola�ní hmota 
Adlaf nit�nka (viz Dopl�ky k 1. dílu) 
adler starý formát papíru (90 x 62 cm) 
Ados analyzátor kou�ových plyn� 
aeroid bledý akvamarin, Dodatky 1 
aeron m�d�ná slitina podobná lautalu, Dodatky 1 
Afisan tekutý preparát na ni�ení mšice listové (viz Dopl�ky k 1. dílu) 
afras druh planého hedvábí, Dodatky 1 
aftit druh pakfongu s p�ísadou kadmia 
agelin lé�ivo na bázi koloidního st�íbra, Dodatky 1 
ahk núbijský název šátk� aba 
airak alkoholický nápoj u Kyrgiz� a Baškyr� vyráb�ný z kumysu; arsa 
ajakol thanatol, Dodatky 1 
ajax zpružinový buchar 
ak holandský nákladní �lun; aak 
ak druh rostlinného hedvábí (u hesla Madar) 
Akeley zna�ka kinematografické kamery 
aknol toluylová kyselina, Dodatky 1 
Ako zna�ka fotografických desek �eské továrny v Ústí nad Labem Nešt�micích 
akoin kokainová náhražka v léka�ství; acoin 
akoltelo druh silni�ní dlažby zhotovené ze zvonivek �ili klinkr� 
akroza syntetický monosacharid totožný s (d + l) fruktosou 
Aktinofot �eská továrna na výrobu fotografického papíru v Praze založená 1920 
Aktinoza zna�ka vyvolávacího fotografického papíru vyráb�ného pražskou továrnou Aktinofot 
aladjas pruhovaná bavln�ná tkanina ze Smyrny; alagia 
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alaska hlinitá slou�enina 
albasta obchodní název žárovek fy Philips, jejichž ba�ka je zhotovena ze skla pest�e mramorovit� 

zbarveného 
albicatio panašování 
albo zpožd�ná spojka, Dodatky 1 
albradium hliníková slitina 
Alca tavený cement z bauxitu a žíravého vápna (viz Dopl�ky k 1. dílu) 
alcamo italské víno (u hesla Italská vína, s. 947) 
alcunit hliníkový bronz, Dodatky 1 
aldehol sm�s k denaturaci lihu, Dodatky 1 
aleny kusy k�že k vypln�ní míry: náložky, hasky 
aleppi sorta pep�e (u hesla Pep�) 
aleuronat obilní bílkovina získávaná p�i výrob� pšeni�ného škrobu 
alfan speciální mlé�né sklo pro ú�ely osv�tlovací techniky s nažloutlou barvou 
alformin dezinfek�ní prost�edek (roztok aluminiumsubformiátu) 
algarobilla lusky r�zných druh� Cesalpinií (Svatojánský chléb arabský) 
algodonid arsenid 
algovit allgovit 
alidáda alhidáda 
alineator hranolky a zrcátka k vyty�ování stálých úhl� 
alinit bakteriální hnojivo 
alisonit galenit 
alkarrazzas špan�lské chladicí nádoby k p�echovávání pitné vody; bucaros 
alkasal náhražka octanu hlinitého; alkasol 
alkasol náhražka octanu hlinitého; alkasal 
almarco podle váhy (ozna�ení �isté váhy drahých kov� p�i nákupu a prodeji) 
almedina almadina 
aloidal p�ípravek k �išt�ní �epné š�ávy v cukrovarech 
aloisit amorfní vodnatý k�emi�itan 
alokoloidy látky, jejichž koloidní stav je podmín�n disperzní fází 
aloska alundum, hlinitá slou�enina 
alpeso podle váhy 
alpezzo podle kusu (užíváno p�i ozna�ování cen mincí) 
alsalin protipr�jmový lék, Dodatky 1 
aluman mosaz s p�ísadou hliníku 
alumnol náhražka octanu hlinitého 
alylid organická s�l odvozená od propinu 
alzine hliníková slitina; kov alzen 
alzink hliníková slitina 
am míra na tekutiny v Dánsku a ve Švédsku; ame 
amarin benzolin 
amasite bezpe�nostní trhavina anglického p�vodu 
Amata zna�ka kinematografické kamery 
ambalema druh tabáku (u hesla Tabák, s. 587) 
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ambi druh n�meckých tvárnic 
ambretol ambrolová guma 
ambucy irské hrubší ln�né plátno 
ame míra na tekutiny v Dánsku (149,74 �) a ve Švédsku (157,03 �); am 
amemee druh bengálských bavln�ných látek, Dodatky 1 
amerol sulfaminobenzoan, Dodatky 1 
amesit chlorit 
amidalin aristol 
aminol trimetylamin, Dodatky 1 
ammetr ampérmetr 
ammonol toluylová kyselina, Dodatky 1 
amnesin lé�ivo p�i st�evních potížích, Dodatky 1 
amstelien nejvyšší stupe� neogenu v Holandsku 
amylan levoto�ivý uhlohydrát je�mene 
amylon škrob 
anafe plané hedvábí od housenek afrického bource rodu Anaphe; anaphe 
anafta nafta 
anagon hliníková t�askavina 
analgesin synonymum antipyrinu užívané hlavn� ve Francii 
analgos anestetikum 
analin leucin, brilantová b�l 
anamensis sacharomycetes 
anaphe plané hedvábí od housenek afrického bource rodu Anaphe; anafe 
Anarsia mol broskvový 
anatta barvivo z orelanu 
Andricus rod hálkotvorných žlabatek, Dodatky 1 
anesin anestetikum, roztok acetonchloroformu; anaesin, aneson 
anestal anestetikum 
anestesin anestetikum 
anestol lokální anestetikum, Dodatky 1 
anil indigofera 
anime amidová prysky�ice 
animikien jílovité a k�emi�ité b�idlice náležející k severoamerickému algonkiu (v geologii) 
Anisandrus k�rovec 
anisidin aminoanisol, metoxyanilin, polotovar p�i výrob� azobarviv 
Anisoplia r�znodrápník, rod 
anisyl metoxyfenyl 
anjengo ozna�ení jakosti kokosových vláken, Dodatky 1 
Anke typ dutých železobetonových tvárnicových strop� 
Ankola druh  kávy ze Sumatry (u hesla Káva, s. 464) 
ankony zazd�né volutové konzoly antických dve�í, které nesou nadpraží 
Anobium �ervoto� 
anodon usm�r�ova� v radiotechnice, Dodatky 1 
anogon sozojodolová kyselina, Dodatky 1 
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anortoskop p�ístroj k demonstraci trvání zrakového vjemu 
anotto barvivo z orelanu 
anozol ester kyseliny ftalové, vo�avká�ské rozpoušt�dlo, obchodní název (u hesla Neantine) 
antiaretin antiarin 
antiaroza antiarin 
antikinaza látka p�sobící proti specifickému aktivátoru kinaze 
Antileprol lé�ivo p�i malomocenství 
antimo antimonitá s�l 
antinervin lé�ivo bromsalifebrin, salbromalid 
antinonin draselná s�l dinitroortikresolu (antimonové mo�idlo) 
antinosin tetrajodfenolftaleinnatrium (prot�edek p�i rentgenodiagnostice žaludku) 
Antinous malé souhv�zdí severní oblohy, které je na nov�jších astronomických mapách zahrnuto do 

souhv�zdí Orla 
antipolára antipól 
Antireumol protirevmatické lé�ivo 
antisera protilátky 
antitusin prost�edek proti kašli 
antorin prost�edek proti pocení 
antozon dom�lý ozon s kladným elektrickým nábojem (podle Schönbeina) 
antranol izomer antrachinonu 
antrasol sm�s vy�išt�ných deht� užívaná v kosmetice 
antrol druh fenolu 
Apanteles lum�íci 
aparatin rozpustný škrob 
Apenta ma�arská p�írodní ho�ká voda 
aplom granát 
apocynin rostlinný glykosid obsažený v ko�eni rostliny Apocynum cannabinum L. 
Apoderus úzkošíjník lískový, rod 
Apogon parmovec, rod, Dodatky 1 
apoint k úplnému vyrovnání (ve finan�nictví) 
apolda název vln�né šály vyráb�né v N�mecku (v m�st� Apolda) 
aponal uspávací prost�edek 
apotema kolmice vedená ze st�edu mnohoúhelníku ke kterékoli jeho stran� 
apoteze apothese 
apotiori podle v�tšiny (z �e�tiny) 
apotome u Euklida rozdíl dvou úse�ek 
aprikoza meru�ka 
apsis apsida 
apulvite druh látky zvané pulvéranto (tekutina proti prašnosti silnic) 
Apus rorýs, rod, Dodatky 1 
arabany rostlinné polysacharidy 
aracaty druh brazilské bavlny, aracati, Dodatky 1 
aracuju druh brazilské bavlny 
Aranziny druh pomeran�ové k�ry naložené v cukru 
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arasol desinfek�ní prost�edek v koželužnách 
aratory druh kokosového vlákna (u hesla Kokosová vlákna) 
aratrum pluh 
arazi druh flanderských gobelín� 
Arazym enzymatický koželužský preparát 
Arborol dehtový p�ípravek k hubení šk�dc� 
arcana arkana 
Arcotop vodot�sný nát�r na maltu, Dodatky 1 
Arctia p�ástevník, rod 
ardmorit druh bentonitu (u hesla Bentonit, s. 191) , Dodatky 1 
Arga obchodní název žárovek firmy Philips 
argaman druh žinilkových koberc� 
arginaza druh fermentu 
Argulus kap�ivec 
argyroid post�íb�ený argentan 
arhovin lék proti kapavce 
ariba druh ekvádorského kakaa (u hesla Kakao, s. 173) 
arieta �ást klounovce na vále�né lodi pod vodní hladinou 
arkabuz arkebuza 
arkesin porfyroid 
arkometr m��icí a škálové kole�ko, Dodatky 1 
Arlita zna�ka žárovek fy Philips, Dodatky 1 
armiak druh ruského vln�ného plátna ze srsti koz a velbloud� 
armila starov�ký hv�zdá�ský p�ístroj; armilární sféra, armilla 
armilla starov�ký hv�zdá�ský p�ístroj; armilární sféra, armila 
armotaj zastaralé jméno mosazi 
armure hromadné pojmenování pro drobn� vzorkované hedvábné látky 
arnotto míšek obalující semena oreláníku barví�ského 
arrak arak 
arrhenal arsenová slou�enina, arsynal, arsotonin 
arriaga druh mexické kávy (u hesla Káva, s. 463) 
arsacetin prost�edek proti spavé nemoci 
arsamon lékárenský preparát, amonná s�l kyseliny monometylarsinové 
arsanilan organická arsenová slou�enina 
arsoferin lé�ivo p�i anémii 
arsokol koloidní tekutý arseni�nan olovnatý k ni�ení šk�dc� 
artamin atofan, Dodatky 1 
artimon velká vratiplachta (u hesla Besan) 
asafram azafran, azafranillo, americká tropická bylina 
asahan druh tabáku (u hesla Tabák, s. 587) 
asaprol abrastol, antiseptikum a antipyretikum 
asaron sou�ást silice v ko�eni kopytníku 
asben dehtový p�ípravek na ochranu osiva 
asbestina mikroasbest, Dodatky 1 



 6 

asbi krycí asfaltová lepenka posypaná k�emitým pískem 
aselin dusíkatá zásada v jaterním tuku, Dodatky 1 
aseptin potraviná�ská kyselina boritá 
aseptol kyselina sozolová 
asifyl organická arsenová slou�enina 
asolit azbestová izola�ní hmota v elektrotechnice 
asper turecká st�íbrná mince (asi 0,2 halé�e) 
astatika nauka o ekvivalentech sil p�sobících na tuhé t�leso 
astatka rumunský název pro zbytky p�i rafinaci petroleje, též astatky 
astatky rumunský název pro zbytky p�i rafinaci petroleje, též astatka 
Astax obchodní název svítidel fy Schott v Jen�, Dodatky 1 
astroskop historický hv�zdá�ský p�ístroj 
at betale zaplatit (norsky) 
Athous volnokrok 
atlasit malachit 
atopit antimoni�nan 
atronol uhlovodík, Dodatky 1 
attar r�žový olej 
Attelabus tlustonosec, rod 
aufait v�ci znalý, p�i v�ci (z francouzštiny) 
aurolit kordierit 
autin pohonná sm�s pro automobily (sm�s toluolu a zylolu) 
automors desinfek�ní prost�edek (sanatol) 
ava zine�natá slitina složení 96  % zinku, 2 % m�di a 2 % hliníku 
avasi druh mezopotamské vlny (u hesla Vlna, s. 827) 
avasit vodnatý amorfní k�emi�itan 
aversum odbytné 
aviano druh italského mramoru (u hesla Italské mramory, s. 947) 
avietta letadélko 
aviol ruská hliníková slitina, Dodatky 1 
Avrirol tekuté mýdlo ze sulfonovaného olivového oleje 
Axa druh margarínu firmy Sana 
Axial obchodní název žárovek firmy Osram 
Azo obchodní název žárovek firmy Osram pln�ných dusíkem 
baba jemnozrnný pískovec na 	eskobud�jovicku, Dodatky 1 
bába nezdan�né pivo ur�ené na dolívku 
babiny krátká vlákna vy�esaná ze lnu, Dodatky 1 
back p�ední kastel na lodi 
bafel špatné zboží, póvl 
baidak bajdak 
bakam nepravý santal (u hesla Gaban) 
bake balise 
bakum druh tabáku (u hesla Tabák, s. 587) 
balader drážkovaná h�ídel v automobilové rychlostní sk�íni 
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balais balasový rubín 
balam siak, rostlinný l�j, tuk ze semen sumatránského stromu Palaquium pisang (u hesla Siak) 
balao druh ekvádorského kakaa (u hesla Kakao, s. 173) 
balastyna p�ít�žnice (kus litiny nebo olova jako p�ít�ž malých plachetnic na St�edozemním mo�i) 
balge p�lsoudek, kade�ka, d�ev�ná nádoba tvaru poloviny soudku upevn�ná na lodní palub� 
balge pruh splavné vodní dráhy mezi m�l�inami vzniklými za odlivu na pob�eží Severního mo�e 
baliniera baleniera 
balje strouha, která se vytvá�í v p�ímo�ských naplaveninách 
ballanca �erná vln�ná látka vyráb�ná v Horním Rakousku 
balzorin lehký, ultramarinovou mod�í potišt�ný kartoun a mušelín 
bambanga plavidlo sampan (u hesla Sampan) 
banátka tisská pšenice, Dodatky 1 
banoula domorodé pojmenování semena bavlníku ve Východní Indii, Dodatky 1 
bapra druh bavlny z centrální Afriky z okolí jezera 	ad 
barakan barrakan, berkan, perkán, tkanina z velbloudí p�íze 
baras plátno vyráb�né kdysi v 	echách ze ln�né nebo konopné koudele 
bari italské víno (u hesla Italská vína, s. 947) 
barila alicantesská soda 
Baris lod�c, rod 
Barola italské víno (u hesla Italská vína, s. 947) 
baromez vybájená podoba bavlníku (tatarská "skythská ovce") 
barras druh p�írodního terpentinu 
barry pob�ežní nánosy �ek (d�ív�jší název) 
Baruso druh pšenice (Barleta) 
Barutin diuretické lé�ivo 
bastancini jemná tenká bílená tkanina vyráb�ná kdysi v 	echách a ve Slezsku 
basura druh mexické vanilky (u hesla Vanilka, s. 542) 
batavia vzorovaná hedvábná nebo vln�ná tkanina 
bateau menší lo� užívaná lodivody 
bates druh americké bavlny, Dodatky 1 
bayko druh p�íze kovového lesku 
bazan šedá tkanina modro-bíle pruhovaná užívaná v Sýrii a Egypt� lodníky 
bazán ov�í k�že k vazb� knih 
bazazne burgundské �ervené víno z okolí Vermentonu 
Bazicin antipyretické lé�ivo 
bazil druh skopových usní 
bears obchodní ozna�ení pro klesající ceny bavlny, Dodatky 1 
belzamire francouzská ln�ná látka s vytkanými hedvábnými kv�ty 
bena kus-kus, Dodatky 1 
benesol druh anestetika 
bengalin azobarvivo, Dodatky 1 
beni druh japonského d�evorytu (u hesla Japonský d�evoryt, s. 1058) 
berbice druh bavlny z Guyany 
berne makacký �erv (larvy st�e�ka Dermatobia cyaniventris), u hesla Ver macaque) 
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berra dutý betonový strop, Dodatky 1 
beting vosmyk 
beypur st�ední jakost p�íze kokosových vláken, Dodatky 1 
bezaan velká vratiplachta (u hesla Besan) 
bezane druh bengálských r�znobarevných kartoun� 
bezette druh jemného levantského lnu 
biber prost�edek k vodot�snosti betonu 
bigarada plody citroníku bigardského (Citrus bigaradia) 
bijanka kyjanka, pobije�ka, bedná�ská d�ev�ná palice k pobíjení sud� a p�itloukání dužin 
bikre jednoleté p�stování zem�d�lských plodin v Egypt�, Dodatky 1 
bilatee druh východoindické bavlny, Dodatky 1 
Bílé nic vedlejší produkt zinkových hutí (uhli�itanem zine�natým siln� zne�išt�ný oxid zine�natý) 
bilge nejspodn�jší prostor lodí, v n�mž se hromadí voda do lodi vniklá se zbytky mazadel lodních 

stroj� 
Bilux automobilová žárovka firmy Osram 
bireme �ímská galéra se dv�ma �adami vesel; malý �lun se dv�mi vesly 
birru ln�ná halena starých 
íman�; hrubá látka na plášt� a �epice 
bismal st�evní adstringens (metylendigalan vizmutitý) 
bit zaost�ení lodního trupu na p�ídi ve vodorysce 
bitengy silné sloupy na vrchní palub� lodí sloužící k uvázání lan vle�ných lodí 
bitlingy k�že skotu do jednoho roku stá�í 
Bitufalt obchodní název petrolejového asfaltu 
blake lopatice veslová 
blakoil sm�s tuku nebo minerálního oleje a vody užívaná p�i zpracování vlny 
blattin p�vodní pojmenování atlasu (tkanina) 
blinde �tvercová ráhnová plachta 
bloomer cukrovarnická p�ísada ke krášlení surového t�tinového cukru 
bobovolka boborolka, mochyn� 
boccage druh ln�ného plátna podobného damašku užívaný na ubrousky 
bodnice náložka (v knihtisku) , Dodatky 1 
boé hulava (n�mecky) 
bohea sorta �erného �aje (3/125, heslo �aj) 
bohi druh indického �aje (u hesla Indický �aj, s. 800) 
bokanec krátké, v oblouku zak�ivené ráhno 
bokonda d�evo divokého muškátu (u hesla Kombo) 
bokovák bokovník, provaz v boku povozu vpletený, bránící vysypání nákladu 
boldu holandské popruhy k balení 
Bonda druh arabské gumy horší jakosti [u hesla arabská guma] 
bondrat cínem chudá úsporná kompozice 
bonduc semena motýlokv�té rostliny rostoucí na Antilách, Dodatky 1 
Bonten obchodní název hrubého námo�nického plátna 
boreas za�ízení pro srážení uhelného prachu v briketárnách 
bornylen terpenový nenasycený uhlovodík kamfánového typu 
bornyval neutrální valeran borneolu 
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borovertin léka�ské urinoantisepkum (trimetaboritan hexametylentetraminu) 
borsyl radikál kyseliny borové 
bosi zp�sob p�stování bavlny ve Východní Indii, Dodatky 1 
bost kartonážnický žlábkovací stroj 
botte 1,5 kg lnu (obchodní váhová jednotka v obchodu se lnem) 
boublin hustá bavln�ná keprová látka na letní oble�ení 
brakovina ne�isté uhlí ze sloje s jalovými proplástky 
brámovník druh hoblíku (5/167 - 169) 
brdec brdí�ko (sou�ást tkalcovského stavu) 
bre�adlo bren�adlo (zvonek u budíku) (zast.) (u hesla Bren�adlo) 
bren�adlo bre�adlo (zvonek u budíku) (zast.) 
breš pr�lom v hradební zdi 
brevier druh anglického petitového písma 
brides typ spojovaných alençonských krajek (1/299, heslo Alençonské krajky) 
brigalov hn�dé, fialkov� vonící d�evo druhu Acacia harpophylla 
broda druh st�echy, Dodatky 1 
brokh provazec, kterým se táhne horní �ást plachty k botce vratiráhnové 
bromein bromhydrát kodeinu 
brometon léka�ské hypnotikum a sedativum (terciální tribrombutylalkohol) 
bromotan náhražka bromokolu 
bucaros špan�lské chladicí nádoby k p�echovávání pitné vody 
buccu listy buchové (sušené listy jihoafrického ke�e Barosma crenulatum) 
bukata hedvábný odpad, Dodatky 1 
bullen �et�z k udržování vratiplachty v pevné poloze za bezv�t�í 
bulls obchodní ozna�ení pro stoupající ceny bavlny, Dodatky 1 
bump odpadková bavln�ná p�íze užívaná jako výpl�ková osnova p�i tkaní koberc�, Dodatky 1 
Bunias rukevník, rod, Dodatky 1 
burhel druh himálajské ovce 
bussorah druh mezopotamské vlny (u hesla Vlna, s. 827) 
butanal butyraldehyd 
butandion diacetyl 
butanon metyletylketon 
butenin vinylacetylen 
buterin n�kdejší americký margarin 
butluv slepé ráhno 
butolan lé�ivo proti roup�m 
Byrolin lanolinový krém 
caapeba brazilské domorodé ozna�ení rostliny Pothomorphe umbelatum s lé�ivým ko�enem 
cacaras druh venezuelské kávy (u hesla Káva, s. 464) 
cadelari indická lé�ivá rostlinná droga (Achirantes) 
caedit slitina podobná Stellitu 
calamites stromovitá p�esli�ka vyhynulé skupiny Calamariaceií 
Calcín koželužský sirný preparát 
caldas druh kolumbijské kávy (u hesla Káva, s. 464) 
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caloee �ínská tráva na Sumat�e, Dodatky 1 
calottka plemeno domácích holub� 
cálovka pytel z volské k�že k t�žení vody z dol� (dtto MACH) , Dodatky 1 
camitta bavln�ná tkanina s perlinkovou vazbou 
canca druh kolumbijské kávy (u hesla Káva, s. 464) 
candol výživný sladový p�ípravek 
cánna cana, délková jednotka užívaná v bývalém papežském stát� (1,55 - 1,66 m) 
canone stupe� velikosti italského písma (u hesla Italské stupnice písma, s. 947) 
capoc kapok 
capots nejv�tší druh kapar�, Dodatky 1 
Capri víno z ostrova ve St�edozemním mo�i 
carabe staré jméno pro jantar 
caragate rostlinná náhražka ko�ských žíní 
caravonica druh australské bavlny 
cariacon druh severoamerické bavlny, Dodatky 1 
caropan výživný sladový p�ípravek 
caroube jedlé lusky rohovníku obecného (svatojánský chléb) 
carvis sterilizovaná masová š�áva 
cassbe �ínská tráva v Celebeonu, Dodatky 1 
Cassida rod brouk� z �eledi mandelinek (štítonoš) 
Castorit obchodní název ztuženého rybího tuku 
cedrela rod d�evin z �eledi Meliaceae 
cedriret cerulignon, tetrametoxydifenochinon 
celsit slitina podobná stellitu 
Centra obchodní název žárovek fy Osram 
Ceratonia rod rostlin saponovitých 
cereloza nej�istší krystalická glukóza 
ceroten vyšší olefin 
cerotin cerylalkohol (sou�ást japonského vosku) 
CESA Kanadské inženýrské normaliza�ní sdružení (Canadian Engineering Standards Association), 

anglická zkratka, Dodatky 1 
cestník sloup na rozcestí 
cethal sko�ican metylnatý, inhala�ní lék p�i tuberkulóze, 12/535, heslo Sko�icanym Dodatky 1 
cigaja druh slovenské ovce poskytující vlnu hrubší jakosti, Dodatky 1 
cinamol styren, Dodatky 1 
cínka druh rohového spojení dvou prken (spojení na ozub) 
cinnamol styren, Dodatky 1 
cipatka kladkostroj na labských nákladních �lunech 
ciprin fungicidní m��natý prost�edek 
cirake druh východoindické bavlny, Dodatky 1 
ciselé druh veluru (u hesla Velours) 
citarin derivát formalínu 
citrokol neutrální citran fenokolu (lé�ivo) 
citronelal vonná látka obsažená v silici citronelové Java 
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citropten citronový kafr 
cocobolo dýhové d�evo (u hesla Dyhové d�íví) 
coconada druh východoindické bavlny 
coelin druh kobaltnatého barviva, Dodatky 1 
coffeon cafeon, látka vzniklá pražením kávy 
colacit p�ípravek k �e�ení odpadních vod 
colas asfaltová emulze 
Colias žlu�ásek (rod) 
colorin p�ípravek z mo�eny barví�ské 
comilla druh východoindické bavlny, Dodatky 1 
comma název tvaru bakterií, Dodatky 1 
coopal druh belgického bezdýmného prachu 
copel slitina m�di a niklu 
copraol kokosový tuk zbavený nižších ester� 
corah indický jednoduchý taft (u hesla Tussor) 
corale stupe� velikosti italského písma (u hesla Italské stupnice písma, s. 947) 
corbin dehtový p�ípravek na ochranu osiva proti ptactvu 
cordite druh bezdýmného st�elného prachu, kordit 
Cosan fungicidní sirný p�ípravek 
Costia rod prvok� z t�ídy bi�íkovc� 
Costus rod tropických zázvorovitých rostlin 
coupé druh veluru (u hesla Velours) 
coupon obchodní ozna�ení krátkých kus� zboží 
crajuru chiková �erve� 
CSN zkratka francouzské Vrchní normaliza�ní komise (Commission supérieure de normalisation) 

, Dodatky 1 
cuba druh kubánské bavlny, Dodatky 1 
cuit pravé hedvábí zbavené úpln� sericinu 
cumana druh kolumbijské bavlny, Dodatky 1 
cupretta náhrada bordeauxské jíchy p�i houbovitých chorobách rostlin 
�astice �eslice, doch, Dodatky 1 
�epovka druh pilky (p�edch�dce ocasky) 
�epovník druh hoblíku (V/167 - 169) 
�eríslo radlice pluhu, Dodatky 1 
�e�eslo radlice pluhu, Dodatky 1 
�ikrik maloasijská vyzrn�ná bavlna, Dodatky 1 
�isti� druh hoblíku (V/167 - 169) 
�lune�ník druh hoblíku (V/167 - 169) 
�lunek druh hoblíku (V/167 - 169) 
�u�ek sou�ást mlýnského složení (náraz) 
�umen leše�ový p�í�ník 
dacca jakostní ozna�ení surové juty 
Daimon alternátorek pro kola, Dodatky 1 
dalloah palmový cukr (u hesla Palmový cukr) 
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dalua dalloah, palmový cukr 
damarol destila�ní zplodina p�i suché destilaci damarové prysky�ice 
dante název písma od 12 do 60 bod� 
darsena menší vnit�ní zátoka 
degré název pro 1 stupe� úhlový 
dekkelé �ernošské proso, dochan 
dendrin p�ípravek z dehtového oleje (ovocné karbolineum) 
dentale první ze t�í kostí v lebce obratlovc�, které se vyvinou z chrupav�itého základu dolní �elisti 
Deos obchodní název žárovek, Dodatky 1 
Deprez soustava transla�ního relé, Dodatky 1 
deraždí suché úlomky v�tvi�ek hromadící se na lesní p�d�, Dodatky 1 
dereští suché úlomky v�tvi�ek hromadící se na lesní p�d�, Dodatky 1 
deryždí suché úlomky v�tvi�ek hromadící se na lesní p�d�, Dodatky 1 
desnice v hornictví st�na stojící vpravo od rozhodujícího sm�ru (též pravice) (u hesla Desna, s. 409) 

, Dodatky 1 
deuta lokomotivní rychlom�r 
deuteranop barvoslepý pro barvu zelenou 
deva druh ohnivzdorných výrobk� 
dezna desna, na Jind�ichohradecku název d�ev�né nádoby na máslo (u hesla Desna, s. 408) , 

Dodatky 1 
diafarin jemn� mletý slad na sladovou mou�ku 
diapire diapirová antiklinála, vrása kýlová n. p�elomená 
Diatol obchodní název dietylkarbonátu 
Dicentra srdcovka, rod, Dodatky 1 
didial dialylbarbiturová kyselina 
dielektra mlyná�ský stroj, Dodatky 1 
Dienten alpská lokalita svrchnosilurských k�emitých b�idlic nedaleko Salcburku 
dikatoptr p�ístroj k obkreslování p�edm�t� 
Diloba modrohlávek (rod) 
Dioform hypnotikum (dichloretylen) 
dionic p�ístroj k m��ení vodivosti tekutin, Dodatky 1 
diplory železni�ní vozík ze dvou samostatn� používatelných podvozk� 
dipování zp�sob zušlech�ování sušených švestek (no�ení) , Dodatky 1 
Ditain lé�ivo z k�ry dita (echitamin) 
dkrolin barví�ský hydrosulfitový p�ípravek 
dlabatka druh sekery (u hesla Sekera) 
dlina rozpuklina v prkn�, trámu; skulina v kameni, v p�d� (moravský název) , Dodatky 1 
dluže starý název dlužiny v bedná�ství, Dodatky 1 
doffer snímací válec mykacích stroj� 
dolazzi dolina (v Itálii) u hesla Buso, s. 271) , Dodatky 1 
doldrum pásmo rovníkových tišin 
domper �et�z, jímž je vnit�ní konec �n�lky �elenové spojen s �elenem 
dop ví�ko magnetické st�elky 
dopa tmelka na broušení diamant�, Dodatky 1 



 13 

dorazidlo nárazník železni�ních voz� 
dormiol hypnotikum, Dodatky 1 
dormonal syn. veronal, Dodatky 1 
dormovit uspávací prost�edek, Dodatky 1 
dorr soustava odkališ� s nep�etržitým provozem 
draggen �ty�ramenná lodní kotva bez d�íku 
drážník druh hoblíku (V/167 - 169) 
drilo trillo, Dodatky 1 
dubassy plochá plavidla bez stožáru užívaná na Visle 
ducale stupe� velikosti italského písma (u hesla Italské stupnice písma, s. 947) 
dura festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
Duralum hliníková slitina pro stavbu vzducholodí 
durania soustava drtidel pro jemné drcení d�eva 
durat náhražka kau�uku nebo k�že, Dodatky 1 
duriron americká kyselinovzdorná slitina železa s k�emíkem 
duroia brazilský strom z �eledi Rubiaceae, Dodatky 1 
dynamidon um�lý smirek 
džunabe druh turkmenských vázaných koberc� 
Econda žárovka fy Osram 
Ecrasol druh medicinálního mýdla 
edestin bílkovina ze skupiny globulin� v je�meni, žitu a pšenici 
eglatol uspávací prost�edek 
ejoo druh piassavy 
ekbolika abortiva 
ekbolin alkaloid provázející v námelu ergotinin 
ekof soustava plavení rud a uhlí (Gröndalova-Ekofova soustava) 
ektogan technický název peroxidu zinku 
elainol oleinalkohol, Dodatky 1 
elarson strontnatá s�l kyseliny chlorarsinosobehenové (lé�ivo) 
elastes hmota k pln�ní duší pneumatik, Dodatky 1 
elaterin lé�ivo p�i uremii a otravách narkotiky 
elayl synonymum pro etylen (podle Berzelia) 
elbo festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
Elbon protihore�naté lé�ivo 
Elco p�ípravek pro zlepšení mouky 
eleidin bílkovinná sou�ást k�že, Dodatky 1 
elektoral nejjemn�jší druh merinové vlny 
elektum obchodní ozna�ení kvality arabské gumy 
elemicin sou�ást silice elemi 
Eleotris rod tropických ryb žijících v Indickém oceánu, Dodatky 1 
Elgon jirchá�ský preparát (náhražka žloutk�) 
Elkalit druh dehtové lepenky 
elzevir význa�né bibliofilské písmo 
Emblica sekce pryšcovitých rostlin rodu Phyllanthus 
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embolon ostruha antických triér  [u hesla arieta] 
emperor odporová slitina niklu s chromem 
Emves zrcadlová obloukovka pro projek�ní p�ístroje 
enantol složka destilátu ricinového oleje (enantaldehyd) 
encens druh kadidla 
Endapedan magnesiový tmel k výrob� xylolitu 
endle druh žinilkových tkanin 
endoagar speciální agarový substrát užívaný v bakteriologii 
enesol lé�ivo p�i p�íjici (salicylarsinan rtu�natý) 
enfer nádrže na odpadní vody z výroby olivového oleje (u hesla Inferno) 
ennan dezinfek�ní prost�edek (u hesla Husinol) 
enodrin etylenchlorhydrin, Dodatky 1 
enrilo druh kávové náhražky 
eonit um�lá azbestocementová b�idlice 
epinin lé�ivo s podobnými ú�inky jako adrenalin 
epiosin lék na zvýšení krevního tlaku 
epirér mlyná�ské za�ízení k odstra�ování kamínk� z obilí, Dodatky 1 
epulotica lé�iva podporující tvorbu jizev 
Eradit obchodní název hydrosulfitových p�ípravk� 
erbegli druh smyrenských fík�, erbeili 
erbeili druh smyrenských fík�, u hesla erbegli 
Erga pokrm pro kojence vyrobený ze sladu 
ergat nevžitý název pro potenciální energii (podle Clausia) 
Eria rod epifytických tropických orchidejí 
ericin mesotan, Dodatky 1 
ericinol aglukon ericolinu 
Erna pozdní sorta stolních brambor� 
ervalenta polévková mou�ka p�ipravená z �o�ky 
ervasin kyselina acetyl-p-kresotová 
Erysol lé�ivo streptokokových onemocn�ní 
esbenit celulózová izola�ní hmota, Dodatky 1 
escariol mén� kade�avá odr�da št�rbáku 
escolha jakostní typ kávy Santos (u hesla Káva, s. 464) 
eseramin alkaloid v semenech kalabarských bob� 
esidron ú�inné diuretikum, Dodatky 1 
espelin ho�lavá látka z ko�ene dý�ové rostliny Perianthopodus Espelina 
espelon italské ozna�ení ariety na vále�né lodi [u hesla arieta] 
espinales jihoamerické formace suchomilných k�ovin 
esplanada volné prostranství p�ed pevností 
estamet hrubá vln�ná látka 
estrados rub klenby 
etal cetylalkohol 
etaleuse druhé pot�radlo v bavlná�ství 
Etanin hv�zda v souhv�zdí Draka 
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etylcinamát sko�icový éter, 12/535, heslo Sko�icany, Dodatky 1 
eubornyl �-bromizovaleran borneolu (u hesla Valisan) 
eunatrol olejan, Dodatky 1 
everdur americká m�d�ná slitina k lití a tvá�ení 
fafner typografické písmo 
fagin sou�ást bukvicového oleje 
fair nejvyšší stupe� kvality amerických bavln 
fama festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
farfara sušené listy podb�lu obecného 
faro tmavé nadkvasné belgické pivo 
fauber pometlo k osušování lodní paluby po dešti (u hesla Faubert) 
faubert pometlo k osušování lodní paluby po dešti 
faza zkosená hrana 
feenhaar druh typografického písma cirkulá�ového 
felba velpel 
felem korek, Dodatky 1 
feloid vrstvy korkového pletiva, jejichž bun��né st�ny nejsou zkorkovat�lé, Dodatky 1 
fenal �ídké ozna�ení radikálu fenylenu 
fenestella vyhynulá mechovka 
fenin extrak�ní produkt d�eva Copaifera bracteata 
Fenzy záchranný dýchací kyslíkový p�ístroj 
fermit elektrotechnický azbest 
ferodo hmota na brzdové obložení 
fibri obchodní název pro agávová vlákna 
fid d�ev�ný kolík k rozplétání provazových ok nebo uzl� 
Filarida vlasovci (zool.) (u hesla Vlasovci) 
filato organsin 
filature �ínské a japonské surové hedvábí 
filette snímací buben u mykacích stroj� 
Filit italský d�lost�elecký prach 
fine lepší stupe� jakosti egyptských a indických bavln 
flavedo vrchní žlutá vrstva k�ry citron� a pomeran�� 
florence hedvábná tkanina s plátnovou vazbou podobná taftu, ale s v�tším leskem 
floretin sou�ást k�ry ko�ene ovocných strom� (št�pný produkt glykosidu floridzinu) 
floricin zvláštním zp�sobem p�ipravený ricinový olej 
Floron p�ípravek proti mšicím listovým a d�ep�ík�m 
flos sušené rostlinné drogy 
fluorenol sekundární alkohol odvozený od fluorenu 
fluorenon keton odvozený od fluorenu 
fomenta obklady s zm�k�ujícím ú�inkem 
fongin složka bun��ných blan hub, Dodatky 1 
formisol dezinfek�ní prost�edek podobný lysoformu 
forsunka nejjednodušší tvar olejového ho�áku 
Fosamon amonizovaný superfosfát, Dodatky 1 
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foxé liš�ina (buket vína) u hesla Liš�ina, Dodatky 1 
Fucus rod chaluh �eledi Fucaceae 
Fulgor pohonná látka pro výbušné motory 
Fulgura žárovky s tla�eným wolframovým vláknem fy Bergmann 
fumago vývojová forma plísní 
funny protáhlý �lun tvaru skifu pro jednoho vesla�e 
Fusariol druh mo�idla 
Fusoma rod hub nedokonalých 
Futurit elektroizola�ní hmota 
gaaolin prost�edek k ut�sn�ní pryžových duší pneumatik, Dodatky 1 
gaban nepravý santal (též bakam, pattang) 
gabara nákladní plavidlo používané na Visle 
gadoza �išt�ný tuk 
Galam druh arabské gumy horší jakosti [u hesla arabská guma] 
galamid amid kyseliny galové 
galanol gallanilid 
galegol zahušt�ný extrakt z rostliny Galega officinalis 
galerata vále�né plavidlo z doby anglické královny Alžb�ty (u hesla Galerone) 
galerone vále�né plavidlo z doby anglické královny Alžb�ty 
galicin metylester kyseliny galové 
galipoli druh �ecké bavlny 
galisin polysacharid (genciobióza) 
Gamain obchodní název francouzských svítidel, Dodatky 1 
garrat sušené listy kapinice nilské, též neb-neb, egyptský bablah 
gatjen otvory v lemovce plachty 
geck v�trem se otá�ející poklop na komín� lodní kuchyn� 
Geddah druh arabské gumy horší jakosti [u hesla arabská guma] 
geer lana p�ipevn�ná na konci vratiráhna 
geerde lana p�ipevn�ná na konci vratiráhna (u hesla geer) 
gelit p�ípravek zvyšující vodot�snost betonu a omítek 
genol druh fotografické vývojky 
Gerus krajina na hranicích Kurdistánu proslulá výrobou perských koberc� 
Geryk druh pístové výv�vy 
gil soustava obloukové a odporové elektrické pece 
gill sou�ást posukovacího stroje na len 
gioddu sicilský mlé�ný nápoj (u hesla Mlé�né nápoje, s. 523) 
Girod soustava elektrické pece odporové a kombinované pece obloukové a odporové 
gitagin sapotoxin v zrnech koudele 
gitalin slou�enina obsažená v listech náprstníku (digitalein) 
gitin slou�enina obsažená v listech náprstníku 
givrine hedvábná tkanina s rypsovými žebírky 
glacier druh ložiskového kovu 
glacis nát�r olejových obraz� pr�svitným lakem k docílení jasu 
glans plod dubu (botanicky) 
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glas úder na lodní zvon v p�lhodinových p�estávkách 
glievor druh ložiskového kovu 
glippe rybá�ská sí� pro lov humr� 
globin sou�ást hemoglobinu (histon) 
gloriosa hladká keprová polohedvábná tkanina 
gloverovka kyselina sírová vytékající z Gloverovy v�že 
glucal cukerný derivát (sou�ást živo�išných nukleinových kyselin) 
Glusza odr�da podzimních brambor 
Glutana apreturní p�ípravek 
golfin druh manšestru 
gomeline dextrinová guma 
gonesmon sm�s velkých mo�ských hn�dých �as (varec, sart, varech, goémon) u hesla Varec 
Gonium rod zelených �as 
gonorol sou�ást santalového oleje 
gonosan olej z ko�ene pep�e ava (kawasantal) 
gordon americké pneumatické vrtací kladivo, Dodatky 1 
gorgonin jód obsahující bílkovina z korál� Gorganina Cavolini 
gospice �eleï mo�ských kanicovitých ryb (Cepola) , Dodatky 1 
Grace žlutosemenná odr�da hrachu 
grana olejová t�líska v chloroplastech 
granatino malé prout�né koš�átko užívané k rozšlehání krášlidla 
graue soustava válcovitých mlýn� pro úpravu odvaliny 
greloty há�kované knoflíky na d�tské šati�ky 
grés kameninové zboží s hustým st�epem 
grisette režná bavln�ná látka na pracovní obleky 
groden mo�em nov� naplavená zem� na pob�eží Severního mo�e 
Grotan dezinfek�ní tablety 
guadanin sterilní roztok paragumy v benzínu (tzv. tekuté gumové rukavice) 
guanol hnojivo z rašeliny, melasových výpalk� a ko�ských exkrement�, Dodatky 1 
guttan polyterpen obsažený v gutaper�e 
guzano makacký �erv (larvy st�e�ka Dermatobia cyaniventris) u hesla Ver macaque) 
Habronema rod cizopasných nižších �erv� z t�ídy hlíst� oblých, Dodatky 1 
ha�ky odpadky p�i pot�rání lnu, Dodatky 1 
Hadena rod m�r 
haktau lano s hákem k p�ipnutí vle�né sít� na zádi rybá�ských lodí 
hannarada domorodý název rostliny Vandelia diffusa (2/819, heslo Caca ataica) 
Hares druh fenoplastu, Dodatky 1 
Harmet soustava elektrických pecí 
hartit pevný fosilní organoid podobný ozokeritu 
Hebeloma slzivka, rod, Dodatky 1 
heck zá� lodi 
Helagon druh hliníkové t�askaviny 
helikal festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
Hepaticola rod nižších cizopasných �erv� z t�ídy hlíst� oblých, Dodatky 1 
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Heraklin druh výbušniny 
Hering soustava elektrických pecí 
heterie sdružení rostlin na základ� shody stanovištních podmínek 
Heterodera há�átka, rod, Dodatky 1 
hetol sko�ican sodný, lé�ivo p�i tuberkulóze, 12/535, heslo Sko�icany, Dodatky 1 
heveen uhlovodík obsažený v kau�ukovém oleji, Dodatky 1 
hiel pata lodního st�žn�; zadní konec lodní páte�e 
hiiragi d�evo japonského stromu Osmanthus Aquifolium 
holce je�menné kroupy z prvního loupání 
holoedr plnotvar (v krystalografii) , Dodatky 1 
Holometra rod cizopasných nižších �erv� z t�ídy hlíst� plochých, Dodatky 1 
honty honové pukliny, Dodatky 1 
Horry soustava elektrických pecí na výrobu karbidu 
horst hrást 
Hovara kmen hornoegyptských koní (u hesla Egyptský k��) 
hoy anglické pob�ežní jednost�ž�ové plavidlo 
huatusco druh mexické kávy (u hesla Káva, s. 463) 
huistla druh mexické kávy (u hesla Káva, s. 463) 
hule druh nikaragujského kau�uku, Dodatky 1 
humpel okrouhlá malá m�l�ina 
Husinol dezinfek�ní prost�edek (ennan) 
chabasit zeolit 
chabotte šabota 
chaco odr�da texaské bavlny 
chaetae chitinové brvy (št�tinky) �erv� št�tinatých 
Chaetopoda �ervi št�tinatí 
chair druh usní glazé 
chaland nákladní lo� s plochým dnem (šalanda, chalan, chelandion, barge) 
chalchihuitl posvátný kámen starých Mexi�an� 
chalkolit uranová slída, torbenit 
chalon druh lehké vln�né látky 
chaly tkanina s hedvábnou osnovou z �esané vlny 
chambránovka dekorativní lícovka 
changeant druh tkaniny, m��avá dykyta 
Chaplet soustava elektrický pecí (oblouková a odporová) 
charcamas východoindická polohedvábná látka 
chaulu �erven� zbarvená š�áva z rostliny rostoucí v Nové Kanad�, jež na vzduchu �erná  

(druh inkoustu) 
chebec druh plachetnice 
cheks anglické plátnové tkaniny, mod�e a bíle kostkované 
Chelura rod mo�ských korýš� 
chenie v textilnictví ozna�ení pro siln�jší �áry na sí�kovém papí�e 
chibou gommart, viz cachibou 
chica �ervené p�írodní barvivo, viz carajuru 
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chika �ervené p�írodní barvivo, viz carajuru 
chinaldin polotovar p�i výrob� n�kterých barviv 
chiné žíhaný vzor na tkaninách 
chiques mén� cenné druhy francouzského domácího hedvábí 
chromel slitina na topné odpory 
chromolit �erná neglazovaná kamenina 
chronom slitina chromu a železa 
chrysen benzofenantren, složka dehtu 
chrysin žluté barvivo poupat topolových 
chuca krycí vrstva ledkonosných polí v Chile 
chuka krycí vrstva ledkonosných polí v Chile, chuca, chusca 
churas narkotický p�ípravek na bázi hašiše, charas 
churros plemeno špan�lských ovcí 
Icosine druh fotografické vývojky 
ilse druh typografického písma 
India brousky z p�írodního korundu 
indigotin barvivá složka indiga 
infantado druh špan�lské merinské vlny 
Inoloma rod hub rouškatých z �eledi bedlovitých (lilák) 
intrados líc klenby (u hesla Estrados) 
Invicta mlýnský stroj na �išt�ní drobných krupi�ek, Dodatky 1 
ipoh druh šípového jedu (u hesla Ipo, s. 918) 
ipu druh šípového jedu (u hesla Ipo, s. 918) 
irene druh akciden�ního písma 
iretol produkt alkalického št�pení irigeninu 
iridol éter vznikající p�i suché destilaci kyseliny iridové 
irifan lé�ivo proti dn� (strontnatá s�l kyseliny fenylcichoninové) 
isenit zásaditý andezit s amfibolem 
isis druh akciden�ního písma 
isocol organické barvivo 
issolin laka�ská fenolová prysky�ice 
itrol kloktadlo 
jambuki parkový ke� z �eledi r�žokv�tých (Rhodotypus kerriodes Sieb.) 
jamovna hlavní šachetní budova stojící nad jámou 
jaumave vlákna mexické rostliny Agave funkeana 
jeannet hustá bavln�ná tkanina keprové vazby 
jestavka druh cihly, Dodatky 1 
jipper provazec b�žící p�es volnou lodní kladku 
jovia druh indické vlny (u hesla Vlna, s. 827) 
kabelgat lodní prostor k uložení lan 
kadoly severofrancouzské nákladní �luny s plochým dnem 
kainito tropický strom s jedlými plody 
kakaralli brazilské d�evo stromu Lecythis Ollaria 
kalmank staré pojmenování pro lasting 
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kalmonal antiepileptikum, CaBr2 . 4NH2 . CO . OC2H5 . 2H2O 
kaloderma typ želatinoglycerinového želé s p�ísadou medu 
kalzan podvojný mlé�nan sodno-vápenatý (mírné projímadlo), 8/521, heslo mlé�nany, Dodatky 1 
kamano kau�ukodárná rostlina Parameria pedunculosa rostoucí na Jáv� a na Sumat�e, Dodatky 1 
kamba africký lanýž (u hesla Kamé, s. 233) 
kandelit ztužený velrybí tuk 
kanevas belesme (2/144), druh hrubého konopného plátna na slamníky vyráb�ného ve Francii 
kantara mo�ská ryba rodu Gira, Dodatky 1 
kapland druh africké bavlny, Dodatky 1 
karadi druh mezopotamské vlny (u hesla Vlna, s. 827) 
karamelan sou�ást t�tinového cukru 
karamelen sou�ást t�tinového cukru 
karamelin sou�ást t�tinového cukru 
karamuru ryba bahník americký (7/680, heslo Lepidosiren) , Dodatky 1 
karbovník druh hoblíku (V/167 - 169) 
kargen skalní mech 
karite strom (galam) , Dodatky 1 
karnis ukon�ující �lánkování �ímsy v architektu�e 
karon terpenový keton 
karvenol terpenový keton 
karvenon terpenový keton 
karveol terpenový keton 
karvestren opticky inaktivní forma terpenového uhlovodíku silverstrenu 
karvomenten terpenový uhlovodík 
karvomentol terpenový izoalkohol 
karvomenton izomerní terpenový keton 
kasema druh n�meckého viskózového hedvábí 
kaseon plasmon 
kaskarilin ho�ká látka kaskarilové k�ry 
kastorin látka obsažená v bob�ím stroji 
kasuarina p�esli�ník 
katablast podzemní prýt (oddenek, cibule) 
katagamba gambir, gambirkatechu (výtažek z listí ke�e Uncaria gambir) 
katirau druh asfaltu, katrau, kir 
katona systém dutých cihelných zdí 
katrau druh asfaltu, kir 
katt náb�ežní k�l; druh d�tek 
keep zá�ez u kladky pro uložené lano 
keffer malý labský �lun 
kelat druh indické vlny (u hesla Vlna, s. 827) 
kentovka kentský mlýn (na vápenec) , Dodatky 1 
kerat p�irozený chlorid st�íbrný (podle Haidingera) 
keratol náhražka celulózy, Dodatky 1 
kernera jihoevropská bylina 



 21 

keroselen petrolejový éter 
kerosol leh�í petrolejový benzín 
kespe kle� u malých lodic 
kessambi druh exotického d�eva (ze stromu Schleichera trijuga) 
ketiny pyraziny (mén� užívaný název) 
khersek t�žké perské koberce 
kiel lodní páte� 
kinoin sou�ást t�ísloviny kino 
kirman druh vázaných perských koberc� 
klavin námelový preparát 
kleanka druh ruského klíženého plátna (bran) (u hesla Bran) 
klitometr klonom�r, sklonom�r, svahom�r krokvicový 
klote �ada kuli�ek na š���e, které s vnit�ním koncem vratipn� tvo�í jeho záv�sník (u hesla Klotje) 
klotje �ada kuli�ek na š���e, které s vnit�ním koncem vratipn� tvo�í jeho záv�sník 
klouzec skluzný pražec 
klydit bezpe�nostní trhavina 
kmenovka kalibrovaná ty� sloužící k m��ení délky pokácených kmen� 
knabe podložka pro klíny, oporka, zp�rka 
Knautia bylina chrastavec 
kocour druh hoblíku (V/167 - 169) 
kodzo kodzu, japonská moruše papírová 
kokolin kokosové máslo 
kolakolin kolový preparát 
kolimaha kole�ko, traka�, Dodatky 1 
kolnice zákryt kol 
koloss druh písma 
kolozon pevný peroxid vodíku v tabletách, Dodatky 1 
kopaen uhlovodík obsažený v balzámu kopajvovém, Dodatky 1 
koppara kopra 
kordit druh bezdýmného st�elného prachu (u hesla Cordite) 
kordol tribromkresol, Dodatky 1 
korduroj rýhovaný manšestr 
korinna druh akciden�ního písma 
kormen rostlinný trs 
korrasol lé�ivo odvozené od dimetylarsinové kyseliny 
korundin um�lý korund 
korve žebro malých �lun� 
kousein ho�ká látka v habešské rostlin� Brayera Abyssinica (u hesla Kosin) 
kovent slabé, �ídké pivo (u hesla Kofent) 
krakovjan �tvercová matice (v matematice) , Dodatky 1 
krampe oblé železo ve tvaru "U" se zašpi�at�lými konci ke spojování d�ev�ných �ástí 
krelution chirurgické antiseptikum 
kresolin dezinfek�ní preparát na bázi kresolu 
kresotin acetyl-m-kresol (olej užívaný v léka�ství) 
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kro�ek druh šablony 
kronoment p�ípravek podobný xylolitu 
krotin jedovatá sou�ást krotonového oleje 
k�asy slezský název p�d vzniklých zv�tráním lupk�, Dodatky 1 
kubessa druh rmutování 
kufeke kojenecká výživa z pšeni�né mouky 
kufna barví�ský stroj 
kujnina kujné železo (místní název) 
kumaranon 3-ketokumaron 
kumidin aminopseudokumol 
kuminol kuminaldehyd 
kuntje d�ev�né klíny k zaklínování sud� mezi sebou na lodi 
kusin ho�ká látka v habešské rostlin� Brayera Abyssinica (u hesla Kosin) 
kusol citran m��natý 
kussin ho�ká látka v habešské rostlin� Brayera Abyssinica (u hesla Kosin) 
kyr zemní olej, kir, kirr, kar, katrau, kitrau, katirau 
lácalka klisna zachycující oprat� ohonem (chorobný stav) 
laccain um�lá prysky�ice nahrazující šelak 
lacitol zvlášt� �istý lecitin ze slepi�ích vajec 
Lagetta rod cizokrajných strom� poskytujících lýko lace bark, VII/499 
laktanin protipr�jmové lé�ivo 
laktarin kaseinový p�ípravek nahrazující bílek 
laktofenin protihore�natá slou�enina fenacetinu 
laktofenol fenolacetát 
laktol dezinfek�ní prost�edek, beta-naftollakton 
laktoleum hmota podobná linoleu 
laktucen vedlejší produkt p�i výrob� lactucinu 
lámanky je�né kroupy, Dodatky 1 
lambick belgické pivo 
lame dolina (v Itálii) u hesla Buso, s. 271) , Dodatky 1 
laminoir válcovací stolice pro výrobu �erného prachu 
lampetje malá konvi�ka na olej s výlevkou k pln�ní lamp 
lanella rostlinná vlna z mo�ské trávy (lanamar) 
Larentia rod motýl� z �eledi pí�alek, Dodatky 1 
laricin koniferin (mén� b�žný název) 
Lasiosina rod dvojk�ídlého hmyzu (šk�dce je�mene) , Dodatky 1 
latakia druh tabáku (u hesla Tabák, s. 587) 
latometr jemný m��icí p�ístroj ve fotoelasticimetrii 
latroni p�irozená soda z vod n�kterých jezer Horního Egypta 
laudopon opiový preparát 
lauramid amid kyseliny laurové 
laureol alkohol vznikající redukcí laurinaldehydu 
lauretum vegeta�ní pásmo st�edozemních subtropických oblastí 
laurinol laureol 
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lavaterka m�kce plstnatá vytrvalá bylina poskytující rostlinný sliz 
laventin rozpoušt�dlo minerálních olej� 
laverie závody na výrobu soli z mo�ské vody 
Lavoderma medicinální mýdlový p�ípravek 
lavování lavovaná kresba 
leciferrin lecitinový preparát 
Lederid americká izola�ní hmota podobná vulkánfíbru, Dodatky 1 
leger lodní sud na pitnou vodu 
lekutyl sko�ican m��natý, lé�ivo p�i tuberkulóze, 12/535, heslo Sko�icany, Dodatky 1 
Lelios wolframová žárovka firmy Volt 
lemonal geranial, citral 
lempellin náhražka glycerinu 
lenirobin tetracetát chrysarobinu (lé�ivo) 
Lentin metafenylendiamid 
leonil alkylovaná slou�enina naftalinsulfokyseliny užívaná p�i barvení vlny 
leskea rod mech� bokoplodých 
lettura stupe� velikosti italského písma (u hesla Italské stupnice písma, s. 947) 
leukanilin leukozásada fuchsinu 
leukarin leukoslou�enina aurinu 
leukon kysli�ník k�emnatý nebo k�emitý 
leukonin antimoni�nan sodný (kalivo skla) 
leukosin bílkovina z je�mene 
leukotin sou�ást parakotové k�ry 
levantine hladká hedvábná tkanina v keprové vazb� 
levantýn jemný prací voál 
levulin polysacharid založený na fruktóze 
liane druh písma 
Liberia sorta kávy 
liberty druh hedvábného saténu 
limonenol terpenový keton 
linaloolen alifatický terpen vznikající redukcí linaoolu 
lindbeton druh lehkého betonu 
Linestra obchodní název wolframových trubic fy Osram, Dodatky 1 
linimenta lé�ivé masti 
linko festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
linkoln druh písma 
linktras um�lá hydraulická p�ísada 
linolit druh zlepšeného linolea pro linoryty 
linotol festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
linoval bílá základní mast k p�íprav� lé�ivých mastí 
lint ln�ná cupanina 
liola mandolína basová 
liola nástroj hudební strunný drnkací 
lipamin druh lecitalbuminu 
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liparello druh dalmatského ov�ího sýru, luparello 
Liparina d�ív�jší název zoologické �eledi Lymantriidae 
Liparis Lymantria, bekyn� 
Lipeurus rod �mel� 
lipojodin náhražka jodidu draselného v léka�ství 
Liriosma rod tropických amerických strom� a ke�� 
liš�ina charakteristická v�n� (buket) révových hrozn�, zvaná též foxé, Dodatky 1 
litomio litografický proces 
litosilo festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
Litsea rod indoaustralských tropických strom� 
loci festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
Logos typ kvasnic 
lohmanit druh rychlo�ezné slitiny 
lokum druh fík� nejlepší jakosti (u hesla Fíky, s. 619) , Dodatky 1 
Lomatia rod jihoamerických d�evin 
losofan kožní antiseptikum (trijod-m-kresol) 
lotional mast bez tuku 
lucian druh písma 
ludigol slou�enina zamezující redukci barev u bavln�ného zboží 
ludlum soustava elektrických pecí 
luparello druh dalmatského ov�ího sýru (u hesla Liparello) 
lustre dlouhá lesklá anglická vlna (u hesla Vlna, s. 826) 
macarite druh trhaviny 
macerati vnit�ní nesmotatelná vrstva kokonu 
macigno druh jílovitého pískovce v Horní Itálii 
madapolam hrubá keprová bavln�ná tkanina 
mahala druh tabáku (u hesla Tabák, s. 587) 
maina prysky�ice tropického stromu Calophyllum longifolium 
majagua textilní vlákna z Hibiscus tiliaceus ve Venezuele 
majestik druh písma 
makarit druh trhaviny (macarite) 
makaziky o�echový pamlsek v Rumunsku 
maklurin morint�íslová kyselina obsažená ve žlutém d�ev� 
mal nero bakteriální choroba vinné révy 
malabar sorta pep�e (u hesla Pep�) 
malambo druh jihoamerické krotonové k�ry 
malelle rostlinné barvivo (orseille) 
mall šablona podle které jsou vytvá�eny vazební díly stav�né lodi 
mallboden plošina k sestavování lodních žeber 
mallung nestálé p�eskakování ponejvíce slabého v�tru (v lodní plavb�) 
malonal veronal 
maltol sou�ást karamelového sladu 
malukang olejná semena vítodu máselného 
malvasia odr�da vinné révy 
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Malvella rod slézovitých rostlin (sida) 
manacein alkaloid z ko�ene manaca 
manacin alkaloid z ko�ene manaca 
mandarin suknovitá tkanina na zimníky 
manga druh bavlny z centrální Afriky z okolí jezera 	ad, u hesla Bapra 
mangostana plod malajského ovocného stromu 
manitan alkoholický cukr vznikající zah�íváním manitu 
mansical slitina manganu, k�emíku a vápníku užívaná p�i výrob� zvláštních ocelí 
manul reproduk�ní kopírovací systém 
manus dojicí stroj švédského p�vodu 
mapovna lodní kabina k uložení map a naviga�ních prost�edk� 
marabout druh hedvábné p�íze 
maragnan druh brazilské bavlny 
maragnon druh brazilské bavlny 
maranham druh brazilské bavlny 
Marattia rod kapradin 
marceline hedvábná tkanina 
maretin antipyretické lé�ivo (tolylhydrazid kyseliny karbamidové) 
margalit vodot�sný nát�r na maltu 
Margosa indický strom z �eledi Meliaceae 
margotat francouzský d�ev�ný nákladní �lun kanálový 
marica rod vstava�ovitých tropických rostlin 
maripa tuk podobný kokosovému máslu z plod� palmy rodu Attalea 
markhor druh koz (Capra falconeri) 
Marlea d�ínovitá rostlina z 	íny 
marmite druh americké sádry 
marmo italský název pro mramory 
marmott olej z meru�kových semen 
martagon lilie zlatohlavá 
marzolano druh italské pšeni�né slámy 
marzolina sicilský sýr z b�volího mléka (u hesla B�volí sýry, s. 273) , Dodatky 1 
massepain francouzské marcipánové drobné pe�ivo 
massoia k�ra a olej novoguinejského stromu Sassafras Goesianum 
massoy k�ra a olej novoguinejského stromu Sassafras Goesianum (u hesla Massoia) 
massula shluky pylových zrnek n�kterých orchidejí 
mastisol roztok mastikové prysky�ice 
mava rostlinný tuk podobný máslu (u hesla Mahwa) 
mazun arménský jogurt (u hesla Mlé�né nápoje, s. 523) 
mediana velká vratiplachta (u hesla Besan) 
Medicago tolice, rod 
medio bavln�ná p�íze st�edního zákrutu 
meduladen medicinální preparát z hov�zí míchy 
Medullosa rod vym�elých karbonských rostlin 
Megasan konzerva�ní p�ípravek 
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melam polymera�ní zplodina kyanamidu 
Melanium sekce rodu Violka 
melanosa nahromad�ní barviva melaninu v k�ži tou m�rou, že k�že nabývá tmavého zabarvení 
Melia rod ke�� a strom� z �eledi Meliaceae 
melinum neužívaný název kadmia 
Meliola rod hub v�eckatých 
Melobesia rod ruduchovitých �as 
Melosira rod �as z t�ídy rozsivek 
melso anglické viskózové hedvábí 
Melubrin druh antipyretika 
menten cyklický uhlovodík odvozený od cymolu 
meringy druh cukrovinek 
merinos merinová vlna 
mescal alkoholický nápoj z agáve 
metl domorodý mexický název agáve 
metle domorodý mexický název agáve 
Metonal uspávací p�ípravek 
metylal formal 
metylanol metylhexalin 
metylanon metylcyklohexanon 
mezipaluba st�ední paluba u lodí se t�emi palubami 
mezzana italský formát papíru (45 x 60) (u hesla Italské formáty papíru, s. 947) 
mezzoradu sicilský mlé�ný nápoj (u hesla Mlé�né nápoje, s. 523) 
miamin aktivin 
Micado lokomotivní soustava 1 D 1 
mick vidlice siln�jšího konce vratiráhna 
midolín druh tiska�ského písma 
milsaris druh východoindického kartounu 
minahasa druh  kávy z Celebesu (u hesla Káva, s. 464) 
minargent slitina m�di a niklu podobná alpace 
minas druh brazilské kávy (u hesla Káva, s. 464) 
mino druh laciného japonského papíru (u hesla Japonské papíry, s. 1058) 
miramant rychlo�ezná slitina 
Mitrula rod v�eckatých hub, �apulka 
moa sv�tle žluté d�evo australského stromu Flindersia australis 
mobile druh severoamerické bavlny 
moellons menší kamenné kvádry osazované do lícních ploch zdí z lomového zdiva 
Molinia tráva bezkolenec modrý, rod 
molle houbová choroba žampión� 
monatky skupina kulturních sort r�že �ínské 
monery p�edpokládané nejjednodušší bezjaderné prvotní organismy (v teorii o vzniku organism�) 
monit zemitá sn�hobílá odr�da kolofanu 
Monol druh fotografické vývojky firmy Pharmakon AG v Basileji 
monoplast jednojaderná bu�ka 
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monopolin druh n�meckého automobilového benzínu 
montasio druh alpského sýra 
montevideo druh jihoamerické vlny 
mora d�evo stromu Dimorphandra excelsa z tropické Ameriky 
mora�ina druh klejoprysky�ice 
moronal lé�ivo podobné octanu hlinitému 
moskovada žlutý surový t�tinový cukr 
mottles ráz anglických domácích holub� ze skupiny rejdi�� 
motyl karbonyl železa p�idávaný do motorového benzínu 
moyune podružná sorta �ínského zeleného �aje (3/125, heslo �aj) 
mozzarela sicilský sýr z b�volího mléka (u hesla B�volí sýry, s. 273) , Dodatky 1 
mtama druh obilniny (durha) 
mudar druh rostlinného hedvábí (u hesla Madar) 
mudlump útvar bahenních sopek (bahnitá spousta) 
mule �ídké bavln�né plátno na obvazy 
multomalt sladový výtažek užívaný v textilnictví k zbavování vlákna škrobu 
muscovado surový t�tinový cukr 
mwule d�evo východoafrického stromu Chlorophora excelsa 
myloin p�ísada do levných mýdel 
myotika látky vyvolávající zúžení o�ní zorni�ky 
myricin sou�ást v�elího vosku 
myristin sou�ást muškátového másla 
myronin základní sou�ást lé�ivých mastí 
myrosin enzym ho��i�ného semene 
Myrsine rod d�evin z �eledi Myrsinaceae 
mysost druh nasládlého sýra 
nagas exotické d�evo stromu Mesua ferrea, též nagos, 8/370 
nagos exotické d�evo stromu Mesua ferrea, 8/370, heslo Mesua 
nakarat nacarat, druh karmínu, u hesla Nacarat 
nalizin lokální anestetikum 
nansouk jemné bavln�né plátno (u hesla Nainsook) 
natalit pohonná sm�s z lihu a etyléteru 
navigan lék proti mo�ské nemoci 
Neckera rod bokoplodých mech� 
Nectandra rod d�evin z �eledi vav�ínovitých 
nembro druh italského mramoru (u hesla Italské mramory, s. 947) 
neogen druh niklové mosazi 
neolin gasolen 
neriin glykosid obsažený v listech a k��e d�evin Nerium Oleander 
Niam obchodní název francouzských žárovek firmy G. Main et Co. 
nicus nápoj ze sva�eného �erveného vína 
nilectin mén� cenná náhražka nikelinu 
nillas druh východoindické polohedvábné látky 
nimbi africká obilnina, Dagussa, korakan, Eleusine 
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ninsi droga ginseng 
nipel svorec (v elektrotechnice); vsuvka (v instala�ním potrubí) u hesla Niple 
niple svorec (v elektrotechnice); vsuvka (v instala�ním potrubí), též Nipel 
nippes cukrovarnické odpadky 
niresist americký druh speciální litiny, u hesla Nimol 
noils vý�esky floretového hedvábí 
Nolina rod liliovitých rostlin 
nomelit festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
nonanal pelargonaldehyd 
nonanol normální nonylalkohol 
nonin normální heptylacetylen 
nopica druh tavitelného cementu z dehtové sm�ly a jílu (arénole) 
Nostosita druh do�asného parazitismu 
notarile italský formát papíru (26 x 38) (u hesla Italské formáty papíru, s. 947) 
noyeau jemný likér z ostrova Martinik 
Nuova italské výrobky z odpadkového hedvábí 
nural škrobový výživný p�ípravek, nutrol 
nutrol škrobový výživný p�ípravek, nural 
oba druh kamerunského tvrdého d�eva 
oblouník druh výžlabníku (u hesla Hoblík, s. 169) 
ocotilla vosk z k�ry st�edoamerického ke�e Fouquieria splendens 
odido domorodé pojmenování baobabu 
odollam tuk z jedovatých semen východoindického stromu rodu Cerbera 
odslojek slabší sloj odd�lující se od sloje hlavní 
okament festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
okamor festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
Okill druh indikátoru (maximetr) 
okre n�kolikaleté p�stování zem�d�lských plodin v Egypt� (u hesla Bikre, s. 211) , Dodatky 1 
okrojník druh hoblíku (V/167 - 169) 
okružník druh hoblíku (V/167 - 169) 
oktin n-hexylacetylen; kapryliden 
olandina italský formát papíru (25 x 39) (u hesla Italské formáty papíru, s. 947) 
olecranon okovec (anat.) u hesla Okovec 
olpea deltakov 
onkosin celistvá odr�da damouritu 
onocerin látka z ko�ene rostliny Ononis spinosa 
onsugo velmi jemný japonský papír (u hesla Japonské papíry, s. 1058) 
Opollo sv�tle �ervené víno 
opolna vedoucí la� (zastaralý termín) 
ordinari druh tokajského vína, 13/974, heslo tokajské víno 
ordiné ozna�ení jakosti pro pravé hedvábí v Turín� 
oreide slitina zlatavé barvy k lití um�leckých p�edm�t� 
oriental lehká bavln�ná tkanina 
orizaba druh mexické kávy (u hesla Káva, s. 463) 
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oropion kompaktní hlinka (skalní mýdlo) 
oski zp�sob elektrostatického �išt�ní plyn� 
osmek poražený strom sloužící za povodní k ochran� nezpevn�ného zemního b�ehu, osmyk 
osmin druh žárovek s osmiovým vláknem 
osmyk poražený strom sloužící za povodní k ochran� nezpevn�ného zemního b�ehu (u hesla 

Osmek) 
otaylite druh bentonitu (u hesla Bentonit, s. 191) , Dodatky 1 
ottavina italský formát papíru (13,5 x 21) (u hesla Italské formáty papíru, s. 947) 
paat indické domorodé jméno pro jutovník 
pacari d�evina z �eledi rostlin kyprejovitých 
pacorino italský ov�í sýr 
paita druh peruánské bavlny 
Palorus rod brouk� z �eledi potemník� 
panonit druh trhaviny 
papale stupe� velikosti italského písma (u hesla Italské stupnice písma, s. 947) 
parabin gumovitý polysacharid (gelosa) 
paraiba druh brazilské bavlny 
parakorola pakorunka (v botanice) 
parakumaron polymera�ní zplodina kumaronu 
paraldol polymer aldolu 
parám dikyandiamid 
paramatta druh polovln�né tkaniny 
paramin surovina k výrob� stálobarevných hn�dí a �erní (firmy BASF) 
paranzella italská rybá�ská lodice 
parillin glykosid ko�ene sarsaparilového 
paritt domorodé ozna�ení bavlníku v �e�i telugu 
parkesin náhražka kau�uku 
partido cabannas, jemný druh kubánského tabáku 
patma domorodý název indického lotosu 
pattest praktická zkouška kvality asfaltových sm�sí 
pellin druh koželužského mo�idla 
pellit druh dehtové lepenky 
penkatit sm�s krystalinického vápence a hydromagnesitu šedé barvy 
perenit druh dehtové lepenky 
periparoba brazilské domorodé ozna�ení rostliny Pothomorphe umbelatum s lé�ivým ko�enem  

(u hesla Caapeba) 
pernam druh brazilské bavlny, pernambuk 
perolit oxylith 
persprit izopropylalkohol 
piage dolina (v Itálii) u hesla Buso, s. 271) , Dodatky 1 
pilit elektroizola�ní lepenka 
pingsey podružná sorta �ínského zeleného �aje (3/125, heslo �aj) 
pits nerozvlákn�né hadry na výrobu strojené vlny 
piuara druh peruánské bavlny (u hesla Piara) 
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podbradník druh hoblíku (V/167 - 169) 
podvale�ník druh hoblíku (V/167 - 169) 
poile vlas aksamitu 
poland ráz vep�ového dobytka 
potazot draselné hnojivo 
potenzol grafitová p�ísada k mazadl�m 
pouble druh bavlny z centrální Afriky z okolí jezera 	ad, u hesla Bapra 
pozzo dolina (v Itálii) u hesla Buso, s. 271) , Dodatky 1 
proembolon ostruha antických triér  [u hesla arieta] 
provatura sicilský sýr z b�volího mléka (u hesla B�volí sýry, s. 273) , Dodatky 1 
provola sicilský sýr z b�volího mléka (u hesla B�volí sýry, s. 273) , Dodatky 1 
prutovník druh hoblíku (V/167 - 169) 
p�í�níká� druh hoblíku (V/167 - 169) 
ptisane sladký sliznatý lék p�ipravený z rostlinných drog macerací nebo digescí 
pudret sušené hnojivo z odpadních kal� (u hesla Fekální hnojiva, s. 606) , Dodatky 1 
pultost norský sýr (u hesla Knaost) 
quilot druh manilského konopí (u hesla Manilské konopí) 
raji indický druh ho��ice (u hesla Rai) 
ram anglické ozna�ení ariety na vále�né lodi [u hesla arieta] 
ramirit nerost cuprodescloizit 
Ramme n�mecké ozna�ení ariety na vále�né lodi [u hesla arieta] 
ramuli rostlinné drogy poz�stávající z v�tvi�ek bez kv�t� 
randia tuk ze semen indo�ínské rostliny 
ras druh veluru (u hesla Velours) 
raspador stroj na úpravu sisalu rozma�káváním 
rata železné d�evo 
raydo hmota na brzdové obložení 
realino italský formát papíru (45 x 60) (u hesla Italské formáty papíru, s. 947) 
reng perské barvivo na vlasy 
resaldol etylester kyseliny resorcin-benzoylkarbonové (lé�ivo) 
resista tepeln� odolné sklo 
ribau soustava elektrických pecí 
riposto italské víno (u hesla Italská vína, s. 947) 
ristin medicinální roztok k potírání svrabu 
robbiole italský druh sýru imperiálu 
roborát lepkový p�ípravek zlepšující kvalitu mouky 
roborin lepkový p�ípravek zlepšující kvalitu mouky 
robozos mexické dlouhé dámské šály 
rocco �erpadlo u benzinových pump 
roemals pestré bavln�né šátky na hlavu tkané v Anglii a N�mecku 
romeit atopit 
roob povidla (farmak.) 
roping prost�ední jakost p�íze z kokosového vlákna 
roring �lánek �et�zu upravený k otvírání a zavírání, sloužící k spojení kotevního �et�zu s kotvou 
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rosafé druh pšenice (barleta) 
rouge �erven� obarvený kartoun na prapory 
ru domorodé pojmenování pro bavln�né vlákno ve Východní Indii 
rubicen uhlovodík vznikající p�i destilaci kyseliny difenové 
rubidin pyridinový homolog v kamenouhelném dehtu 
rubrica �ervený okr 
rubrinit dehtový nát�r 
rui domorodé pojmenování pro bavln�né vlákno ve Východní Indii (u hesla Ru) 
rundista okraj drahých kamen� za n�jž je p�idržován v d�lcích šperk� 
russ soustava elektrických pecí 
ryen norské plyšové koberce 
sabadinin alkaloid v semeni kýchavi�níku 
sabino domorodý název stromu Taxodium mexicanum v Mexiku 
sabugia druh levantské balvny 
sacca kávová náhražka, sakka 
sailabi zp�sob p�stování bavlny ve Východní Indii (u hesla Bosi, s. 242) , Dodatky 1 
saja sienský samet (u hesla Saga) 
salacetol acetonylester kyseliny salicylové 
salantol salacetol 
saling k�íž st�ž�ového koše 
salinka rapa 
salubrol formopyrin 
salvator �erné bavorské pivo 
salven cyklický terpen skupiny thujonové 
samin látka vznikající hydrolýzou sezamolinu 
samoit amorfní hydrosilikát hlinitý, tvo�ící krápníky v dutinách lávy na ostrov� Upolu 
samorod fosforit z Kurské gubernie 
sanderz odr�da m�ïnaté b�idlice dobývaná v Durynsku 
sanitas festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
sanketice platýsovitá ryba 
Sapindus mýdelník, rod 
sapolit sm�s chloridu draselného a síranu sodného k pln�ní mýdel 
saprodil druh sapropelitu 
saprokol sapropelit 
sarcoda p�vodní název protoplazmy 
sarepta ruská ho��ice 
sarmentum rostlinný šlahoun 
sarrazin švýcarský plís�ový sýr 
satinit plnicí materiál do zvláš� bílých papír� 
sawara d�evo cyp�išku hrachonosného 
secalit prost�edek ke zlepšení pe�ivosti žitné mouky 
sedilit festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
seedlac zrnkový šelak, obchodní sorta šelaku 
segura náhražka kopajva balzámu 
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seising povázky k uvazování plachet na ráhna 
sekalin ergotinin, kornutin - alkaloid z námelu (u hesla Ergotinin) 
senecin alkaloid obsažený ve star�ku obecném 
sénevol ho��i�né silice 
septanon metylcyklohexanon 
serbian milošin (nerost) 
Seriola mo�ská ryba z �eledi kranasovitých 
Serjania rod lián 
serony �ásti hov�zích koží, sloužící za obaly balík� tabáku a rudy, dovážených z Ameriky 
sesci rota�ní vodorovná tavicí pec 
sezamace zkouška na obsah margarinu v másle 
sezamin sou�ást sezamového oleje 
sezamol látka vznikající hydrolýzou sezamolinu 
sezamolin sou�ást sezamového oleje 
Sibedyn druh sklobetonové vozovky 
sibiriene druh silné suknovité tkaniny 
sibljak šibljak 
siboga druh  kávy ze Sumatry (u hesla Káva, s. 464) 
sicardon ohnivzdorný kámen 
sicoid neho�lavá náhražka celuoidu 
sidonal chinan piperazinu 
silekstra p�edivo z vláken vistry a z odpadového hedvábí 
silembit asfaltová emulze 
siler timoj 
silesit festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
silki ozna�ení lesklého bavln�ného vlákna 
simanal slitina železa, k�emíku, hliníku a manganu  

(dezoxida�ní prost�edek p�i výrob� houževnatých ocelí) 
simulé druh veluru (u hesla Velours) 
sinapol lé�ivý ho��i�ný preparát 
sinkalin cholin 
sinodor zásaditá s�l octanu ho�e�natého, zasypávací prášek, 9/315, heslo octany 
sinshiu hedvábí ze st�edních japonských provincií 
sipalin technický ester kyseliny adipové 
sipho trubi�kovité �ásti t�la živo�ich� 
sirissa jádro d�eva tropického stromu Albizzia Lebbek (u hesla Sirsa) 
Sitodrepa �ervoto�i 
sitosterin alkohol obsažený v semenech kuku�ice 
sitosterol alkohol obsažený v semenech kuku�ice 
Sitotroga moli 
sivky meriziganský k�� 
sizing šlichtování 
síže druh rybá�ské sít� 
skimiamin alkaloid v rostlin� Skimmia japonica (srde�ní jed) 
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skivers lícové �ásti holin ze skopovic 
skyr islandský mlé�ný nápoj (u hesla Mlé�né nápoje, s. 523) 
sogg vír vznikající za plující lodí (u hesla Sog) 
solaktol mlé�nan etylnatý (hypnotikum, sedativum), 8/521, heslo mlé�nany, Dodatky 1 
solanein glykosid provázející solanin 
solné poplatek, který platí koželužny dodavatel�m surových koží za vysolení  k�ží a s�l 
solovna místnost, kde se provádí solení sýr� 
solutekt druh dehtového nát�ru 
sorály miskovité útvary na stélce lišejník� 
sosnokrut choroba borovic 
spárovník druh hoblíku (V/167 - 169) 
Sporn n�mecké ozna�ení ariety na vále�né lodi [u hesla arieta] 
stato italský formát papíru (36 x 48) (u hesla Italské formáty papíru, s. 947) 
steira p�í� antických triér  [u hesla arieta] 
stellin druh karburovaného vzduchu (u hesla Benoid) 
st�ihova� druh hoblíku (V/167 - 169) 
Suakim druh arabské gumy horší jakosti [u hesla arabská guma] 
suberit korková náhražka 
subu�a maloasijská nevyzrn�ná bavlna (u hesla �ikrik, s. 364) , Dodatky 1 
supersan mentolový preparát 
svlakovka druh pilky (u hesla Hoblík, s. 168) 
svlakovník druh hoblíku (V/167 - 169) 
šarýrka kamenické široké ostré dláto, 5/561, heslo charirovati 
še�ina karmazín, druh vína 
šibljak rostlinná formace ve st�edozemí, též šiprag, šumlak 
šindelka stroj na výrobu šindel� 
šindelovec kovaný h�eb (u hesla Šindelák) 
šindelovina d�evo k vyráb�ní šindel� 
šindlovec kovaný h�eb (u hesla Šindelák) 
šípa druh jesetera 
šiprag šibljak 
širanka rod hmyzu z �eledi svítilek 
šumberka druh sekery (u hesla Sekera) 
šumlak šibljak 
tabin tkanina, též tabis, tabinet 
tabinet tkanina, u hesla Tabis 
tabis tkanina 
taette mlé�ný nápoj 
tagalin druh manilského konopí (u hesla Manilské konopí) 
taguara bambusové houštiny v hornatých �ástech Brazílie 
taiping podružná sorta �ínského zeleného �aje (3/125, heslo �aj) 
takamin injek�ní roztok adrenalinu 
Tamus smldinec 
tanaceton terpenický keton v silici vrati�e obecného 
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tanisol kondenza�ní produkt taninu 
tanopin tanon 
tanosal tanát kreosotu 
tanosol tanát guajakolu 
tantiron kyselinovzdorná litina 
tarsalia �ada 5 nebo 4 k�stek v zánástí savc� 
tarso druh kararského zelenav� žlutého mramoru (u hesla Kararský mramor) 
Tatria rod plochých hlíst� z �ádu tasemnic 
tavinit p�ípravek k natírání vnit�k� vinných sud� (u hesla Vinné sudy) 
tebean galaktóza 
Tectol druh dehtové lepenky 
tek teakové d�evo (u hesla Tectona) 
tektolit druh dehtové lepenky 
tekton festament, sm�s podobná xylolitu (u hesla Festament) 
Teleas blanok�ídlý hmyz �eledi vej�itek 
tenatnice bo�ní pr�sek (lesn.) 
teratolit druh hlinky (železný morek) 
terebenten složka terpentinové silice 
terfaz africký lanýž (u hesla Kamé, s. 233) 
terfezia terfaz 
Terko bezbarvý nát�r na beton a omítky 
Terminalia rod d�evin z �eledi Combretaceae 
termitol o�ní mast obsahující citran m��natý 
Terni italská železá�ská spole�nost 
terpacid lékárnický název pro fenchon 
terpanol mentol 
terpentol lakový benzin 
terpineol terpenový cyklický alkohol vznikající p�sobením kyselin z terpinhydrátu 
terpinolen vedlejší produkt p�i výrob� terpineolu nebo terpinhydrátu 
terra v keramické výrob� název pro hlínu 
tertia ozna�ení jakosti ov�í vlny 
teselit apofylit 
testin t�íslovitá látka, obsažená v pluše je�mene 
testino stupe� velikosti italského písma (u hesla Italské stupnice písma, s. 947) 
tetronal sulfonalu podobný uspávací prost�edek 
thama africký lanýž (u hesla Kamé, s. 233) 
tidy souborný název pro mo�ský p�íliv a odliv 
tiek teakové d�evo 
tienke podružná sorta �ínského zeleného �aje (3/125, heslo �aj) 
tigli jedovatá semena ke�e Croton tiglium (indické pinelky) 
Tilletia rod parazitických hub z �ádu sn�tí škodících obilí 
tinged ozna�ení poškozené bavlny menší pevnosti 
tiokamo p�ísada do betonu k zvýšení vodot�snosti 
tiokamol p�ísada do betonu k zvýšení vodot�snosti 
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tiolin aurantin 
tisane sladký sliznatý lék p�ipravený z rostlinných drog macerací nebo digescí 
tissu tkanina 
tiza ulexit vyvážený z Peru 
toffees druh anglických karamel 
togal lék p�i nachlazení 
toisa stará francouzská míra tvaru koncového m��ítka 
tokosin jedna z ú�inných sou�ástí námelu (u hesla Systogen, s. 433) 
tolimo druh kolumbijské kávy (u hesla Káva, s. 464) 
toluin toluen (podle Berzelia) 
toluol technický toluen 
tommes grojský sýr ze zimní výroby 
Tone soustava elektrických pecí 
tonity nitrocelulózové trhaviny 
topa krátká vlákna z japonského papírového morušovníku 
topometr malý tachymetrický p�ístroj 
toramin lék proti kašli 
torbenit chalkolit (uranová slída) 
torcel makacký �erv (larvy st�e�ka Dermatobia cyaniventris) u hesla Ver macaque) 
torinoko druh japonského papíru lepší jakosti (u hesla Japonské papíry, s. 1058) 
tornice trajektorie bod� p�i pohybu torném (t�ení) 
tors konopná koudel 
Tortula rod mech� vrcholoplodých 
Totanus vodouš, rod 
totara m�kké a lehké, sv�tle �ervené až �erven� hn�davé barvy, nábytkové a stavební d�evo 
toumbe kayorský �erv (larvy masa�ky Cordylobia anthropophaga), u hesla Ver de cayor 
tourne zvrhnutí vína 
tournesol rostlinné barvivo k barvení cukrovinek, likér� a holandských sýr� 
triage odpadky p�i t�íd�ní kávových zrnek (u hesla Káva, s. 463) 
tsatlee druh bílého �ínského hedvábí 
tšiljak nádoba k p�íprav� kumysu 
tuberon cyklický keton obsažený v silici tuberozové 
tucayo peruánské hrubé tkaniny z divoce rostoucích bavlník� 
tula místní pojmenování pro sisal v Mexiku 
tulipan p�ístroj pro m��ení tepelných ztrát zem� vyza�ováním 
tulit zoisit 
tumenol lék na kožní choroby a spáleniny 
tupelo ko�enové d�evo severoamerické bažinné d�eviny Nyssa silvatica 
tupus druh manilského konopí (u hesla Manilské konopí) 
turbadium anglická speciální mosaz 
turio hubernakulum 
turka textilní vlákno (kendir) 
turnip zelenina vodnice 
tussol lé�ivo proti �ernému kašli 



 36 

tussor tkaniny z režného šapového hedvábí 
tužlík menší kulatá bijanka (u hesla Bijanka) 
tychow podružná sorta �ínského zeleného �aje (3/125, heslo �aj) 
uintait druh tvrdého asfaltu t�žený v Utahu 
Ulvir oblouková lampa pro lé�ebné oza�ování 
Unar Zeiss�v dvojitý anastigmat 
Uncinula padlí, rod 
Unio velevrub, lat., rod 
Union analyzátor kou�ových plyn� (Unograf) 
Upsulan preparát pro mo�ení obilné satby 
Uramidon ohnivzdorná hmota 
uteramin jedna z ú�inných sou�ástí námelu (u hesla Systogen, s. 433) 
Utokolor metoda kopírování barevných transparent� na papír 
uva bobule révy vinné; hrozen vinné révy 
vabain oubain 
vaga druh hedvábí trama (u hesla Trama) 
vagadia druh bavlny 
vagria druh bavlny z Východní Indie 
vakciniin glykosid arbutin 
vakuskop modifikace kompresního manometru McLeodova 
valan hmota k výrob� lé�ivých mastí (u hesla Lovan) 
Valanga rod hmyzu z �ádu rovnok�ídlých, �eledi saran�í 
Valeral izovaleraldehyd 
Valgus rod brouk� z �eledi vrubounovitých (k�ivonožec) 
Validol mentylvalerianát 
Validus druh divokých kvasnic 
valinervin izovalerylbromid 
valisan �-bromizovaleran borneolu 
valnice sou�ást válcového ložiska 
Valsa rod v�eckatých hub 
valzine dulcin 
vanalium hliníková slitina s 3 % vanadu 
vanes francouzské ložní vatované p�ikrývky 
vanilal etylhomolog vanilinu 
vanilarom etylhomolog vanilinu 
vanilol etylhomolog vanilinu 
vanilon etylhomolog vanilinu 
Vasano preparát proti mo�ské nemoci 
vaselon náhražka vazelíny 
vasenol vazelinová emulze 
vasogen druh vazelíny (Vaselinum oxygenatum) 
vasoil zna�ka motorových olej� 
vasol vazelinový roztok olejanu amonného 
vazadla mlékárenské p�ísady do smetany p�ed mražením 
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Veedol zna�ka motorového oleje 
vektator p�ístroj k s�ítání a rozkladu vektor� 
velouté vestová tkanina se sametovou úpravou 
veluve druh tabáku (u hesla Tabák, s. 587) 
v�ne�ník druh hoblíku (V/167 - 169) 
ventube speciální druh v�tracích luten 
verbenon terpenový keton ve špan�lské silici sporýšové 
Verico obchodní ozna�ení žárovek firmy Siemens 
verná� zvláštní sorta vinné révy 
vernin složka glutaminu a leucinu 
vetivenol sou�ást silice vetiverové 
victor druh niklové mosazi 
vigans druh hrubého sukna na plášt� 
vinconit ohnivzdorná p�chovací hmota 
violine malá viola 
viridon nitroso-�-naftol 
virol lé�ivý preparát z rybího tuku 
visca druh viskózových p�ízí 
Viscal �pavkový roztok m�ïnatých solí k impregnaci d�eva, u hesla Aczol (viz DOPLKY k 1. 

dílu) 
viscin látka získaná z k�ry jmelí bílého 
vitreosil nepr�hledné k�emenné sklo 
vitulina mou�ka ke krmení telat 
vlasovka jednobodová mezernice v polygrafii 
vliess fliss, pavu�inka na mykacím stroji (u hesla Fliss) 
vogorec p�ísada do motorových paliv 
votka škrabka u pluhu (u hesla Otka) 
vráskovník druh hoblíku (V/167 - 169) 
vulgo druh bavlny z centrální Afriky z okolí jezera 	ad, u hesla Bapra 
výkružník druh hoblíku (V/167 - 169) 
výžlabník druh hoblíku (V/167 - 169) 
yerli druh bavlníku p�stovaný v maloasijské Cilicii (u hesla Turecká bavlna) 
zacata druh mexické vanilky (u hesla Vanilka, s. 542) 
zampan sampan (plavidlo) 
zejkovec bedná�ský hoblík (u hesla Hoblík, s. 167) 
zihna druh tabáku (u hesla Tabák, s. 587) 
zoubkovník druh hoblíku (V/167 - 169) 
žlábkovec druh hoblíku (V/167 - 169) 
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