
Lemma Vzor Omezení Alternace Poznámka Zdroj První význam

abatyšstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC abatyšství, hodnost abatyše

abeceda subst.f.a-kmen.žena ESSC abeceda, soubor všech písmen (jako záznamu hlásek nějakého jazyka) v ustáleném pořadí

abecedář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se (teprve) učí abecedu, tj. nedouk, nedovzdělanec

abestok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hořlavý kámen mající barvu rozpáleného železa

abeston subst.m.o-kmen.dub ESSC hořlavý kámen mající barvu rozpáleného železa

abrajamín subst.m.o-kmen.pán MSS bráhman

abrajanim subst.m.o-kmen.chlap MSS bráhman

absolucí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC zproštění nějaké viny, závazku ap.

abšach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ohrožení, nebezpečí

acián subst.m.o-kmen.pán ESSC arián, přívrženec Ariova učení o podstatě druhé božské osoby

adamant subst.m.o-kmen.dub ESSC drahokam velké tvrdosti, diamant

adamantin subst.m.o-kmen.dub GbSlov

adamas subst.m.o-kmen.dub ESSC drahokam velké tvrdosti, diamant

adamec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC adamita, příslušník sekty flagelantů obnažujících své tělo

administrator subst.m.o-kmen.chlap ESSC administrátor, správce

administrátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC administrátor, správce

adromand subst.m.o-kmen.dub ESSC galenit, kovově lesklý šedý kámen

advent subst.m.o-kmen.dub ESSC advent, doba čtyř týdnů před Vánocemi, doba očekávání příchodu Krista

advokát subst.m.o-kmen.pán ESSC advokát, vyžádaný řečník u soudu, právní zástupce

agácie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC arabská akácie n. trnka

agaricí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC cizopasná houba rostoucí na modřínech používaná v lékařství, troudnatec (verpáník) lékařský, dřínová houba (lid.)

agarik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cizopasná houba rostoucí na modřínech používaná v lékařství, troudnatec (verpáník) lékařský, dřínová houba (lid.)

agenda subst.f.a-kmen.žena ESSC agenda, liturgická kniha obsahující popis církevních obřadů

agiografa subst.f.a-kmen.žena ESSC třetí část Starého zákona, tzv. Spisy

agrest subst.f.i-kmen.kost ESSC šťáva z nezralého ovoce, zvl. z hroznového vína

agrest subst.m.o-kmen.dub ESSC šťáva z nezralého ovoce, zvl. z hroznového vína

agresta subst.f.a-kmen.žena ESSC šťáva z nezralého ovoce, zvl. z hroznového vína

agrot subst.m.o-kmen.pán ESSC člověk dobrovolně podstupující smrt ve víře v převtělování duše

acht subst.m.o-kmen.dub ESSC acht (arch.), klatba, vyobcování, vypovězení

achtel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC míra tekutého obsahu

achtovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk, nad nímž je vyhlášen

achtovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvržení do klatby, vypovězení, vyobcování

akácie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC arabská akácie n. trnka

akces subst.m.o-kmen.dub ESSC vstupní výklad, předmluva

akolyta subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC akolyta, pomocník kněze při obřadních povinnostech

aksamit subst.m.o-kmen.dub GbSlov Sammet

akštajn subst.m.o-kmen.dub GbSlov jantar

akštejn subst.m.o-kmen.dub GbSlov jantar

akštén subst.m.o-kmen.dub GbSlov jantar

akštýn subst.m.o-kmen.dub GbSlov jantar

akt subst.m.o-kmen.dub ESSC akta, úřední listina (listiny), spis(y), zvl. soudní

akta subst.n.o-kmen.město plurale_tantum ESSC akta, úřední listina (listiny), spis(y), zvl. soudní

akvilej subst.f.ja-kmen.obnož ESSC rostlina orlíček



akvilo subst.n.o-kmen.město MSS severní vítr

alabastr subst.m.o-kmen.dub GbSlov alabastrum.

alabastra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mast tohoto jména

alafanc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC úplatek

alambik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC alembik, křivule, horní část destilačního přístroje n. celý destilační přístroj

alant subst.m.o-kmen.dub ESSC oman pravý, alant (lid.)

alba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC alba, součást kněžského úboru, dlouhé bílé roucho

albrib subst.m.o-kmen.dub ESSC hlezenní kost (?)

alciprist subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

alcipryšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

alcipřěst subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

alcipřěšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

alcipřist subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

alcipřišt subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

alcpryšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

alcpřěst subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

alcpřěšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

alcpřišt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

aldr subst.m.o-kmen.dub ESSC onyx, polodrahokam užívaný mj. při zhotovování oltářů

alef subst.m.indecl.alef MSS abeceda

alektor subst.m.o-kmen.dub ESSC drahý kámen tvořící se v kohoutím žaludku (

alembik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC alembik, křivule, horní část destilačního přístroje n. celý destilační přístroj

alfabeta subst.f.a-kmen.žena ESSC abeceda

alfita subst.f.a-kmen.žena ESSC pokrm připravený z mouky z prvního obilí (

alchymí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC alchymie, umění zpracovávat přírodniny a získávat z nich jiné látky

alchymie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC alchymie, umění zpracovávat přírodniny a získávat z nich jiné látky

alchymista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC alchymista, kdo provozuje alchymii

alkéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC arkýř, část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvl. s obrannou funkcí

alkyra subst.f.a-kmen.žena ESSC bylina (?)

almara subst.f.a-kmen.žena MSS schránka, skříňka, pouzdro

almárka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC skříňka

almařě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC schrána, zvl. pokladnice

almařie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC schrána, zvl. pokladnice

almazie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC litkup, víno pité po uzavření koupě (?)

almužna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC almužna, milosrdný dar potřebnému; dolož. též fig.

almužnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC almužnice, žena žijící z almužny

almužničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poskytování almužny

almužník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo žije z almužny

alobastr subst.m.o-kmen.dub ESSC alabastr, bílý sádrovec, úběl

aloe subst.n.indecl.tau MSS aloe:

aloes subst.n.indecl.tau MSS aloe:

aludel subst.m.o-kmen.dub ESSC část destilačního přístroje zachycující odcházející páry (?)

alún subst.m.o-kmen.dub ESSC kamenec, sirná n. draselná sůl užívaná zvl. v lékařství

alznák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina (?)



amalgama subst.f.a-kmen.žena ESSC slitina kovu, zvl. obsahující rtuť, amalgám

amant subst.m.o-kmen.dub ESSC nerost mající vláknitou strukturu, azbest (?)

amantysk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ametyst, drahý kámen fialové barvy

amar subst.m.o-kmen.dub ESSC lék hořké chuti

amatyst subst.m.o-kmen.dub ESSC ametyst, drahý kámen fialové barvy

ambasiator subst.m.o-kmen.chlap ESSC vyslanec

ambit subst.m.o-kmen.dub ESSC ambit, křížová chodba

ambořík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina s hojivými účinky, zvl. světlík (Euphrasia L.)

ambra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ambra, vonná látka získávaná z velryb

ambrožě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina s hojivými účinky, zvl. světlík (Euphrasia L.)

ambróžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s hojivými účinky, zvl. světlík (Euphrasia L.)

ambrožík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina s hojivými účinky, zvl. světlík (Euphrasia L.)

ambrožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s hojivými účinky, zvl. světlík (Euphrasia L.)

ambrožník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina s hojivými účinky, zvl. světlík (Euphrasia L.)

ametyst subst.m.o-kmen.dub ESSC ametyst, drahý kámen fialové barvy

amirál subst.m.o-kmen.chlap ESSC turecký námořní velitel, vysoký námořní důstojník

amom subst.m.o-kmen.dub ESSC aromatická rostlina, zvl. pakmín (

amoma subst.f.a-kmen.žena ESSC aromatická rostlina, zvl. pakmín (

ampula subst.f.a-kmen.žena ESSC nádobka na tekutiny užívané při bohoslužbě, mešní konvička

ampulcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mešní konvička (

ampule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nádobka na tekutiny užívané při bohoslužbě, mešní konvička

ampulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mešní konvička, zvl. malá (?)

amygdal subst.m.o-kmen.dub ESSC mandle, plod mandloně

amygdala subst.f.a-kmen.žena ESSC mandle, plod mandloně

anachorita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC laický poustevník, anachórét

anakard subst.m.o-kmen.dub ESSC semeno ledvinovníku, kešu oříšek

ancikřist subst.m.o-kmen.pán GbSlov Antichrist;

ancipryšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

ancipřěst subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

ancipřěšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

ancipřišt subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

anděl subst.m.o-kmen.chlap ESSC anděl, nadpozemská bytost chválící Boha a sloužící mu, zvl. zprostředkující styk mezi Bohem a člověkem (boží posel), n. ochraňující člověka (anděl strážný)

andělíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC andělíček, malý anděl

andělička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov angelica

andělík subst.m.o-kmen.hoch ESSC andělíček

andělika subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. andělika lékařská, užívaná proti zaříkávání ap.,

andielek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba nějaká:

anevěst subst.f.i-kmen.kost ESSC snacha, synova manželka, nevěsta

anéz subst.m.o-kmen.dub GbSlov anýz

anéž subst.m.jo-kmen.meč ESSC anýz,

anfal subst.m.o-kmen.dub ESSC dědický nárok, popř. odúmrtní nárok

anglejt subst.m.o-kmen.dub ESSC poplatek při uzavření smlouvy

angor subst.m.o-kmen.dub GbSlov kotva, Anker

anchiten subst.m.o-kmen.dub ESSC přírodní materiál, který v ohni neshoří, ale stane se čistějším



anjel subst.m.o-kmen.chlap ESSC anděl, nadpozemská bytost chválící Boha a sloužící mu, zvl. zprostředkující styk mezi Bohem a člověkem (boží posel), n. ochraňující člověka (anděl strážný)

anjélek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba s dvěma hřbetními ploutvemi, které se podobají andělským křídlům, snad ostroun

anjelíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC andělíček, malý anděl

anjelička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. andělika lékařská, užívaná proti zaříkávání ap.,

anjelík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. andělika lékařská, užívaná proti zaříkávání ap.,

anjelika subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. andělika lékařská, užívaná proti zaříkávání ap.,

anlajt subst.m.o-kmen.dub ESSC poplatek při uzavření smlouvy

anlejt subst.m.o-kmen.dub ESSC poplatek při uzavření smlouvy

antidotář subst.m.jo-kmen.meč ESSC kniha o lécích

antifona subst.f.a-kmen.žena ESSC antifona, bohoslužebný zpěv střídavě zpívaný sólovým hlasem a sborem n. střídavě dvěma sbory

antifonář subst.m.jo-kmen.meč ESSC antifonář, kniha obsahující

antikrist subst.m.o-kmen.pán GbSlov Antichrist;

antikriststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nepřátelství, nepřátelský postoj vůči Kristovi

antiton subst.m.o-kmen.dub ESSC přírodní materiál, který v ohni neshoří, ale stane se čistějším

antrax subst.m.o-kmen.dub ESSC zánětlivý nádor temně rudé barvy, sněť slezinná, uhlák,

antroformita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC člověk přisuzující Bohu lidskou podobu

antropoformita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC člověk přisuzující Bohu lidskou podobu

anvald subst.m.o-kmen.pán ESSC zmocněnec, zástupce pověřený správou země, správce

anvalt subst.m.o-kmen.pán ESSC zmocněnec, zástupce pověřený správou země, správce

anýs subst.m.o-kmen.dub ESSC anýz,

anýz subst.m.o-kmen.dub GbSlov anýz

anýž subst.m.jo-kmen.meč ESSC anýz,

aparát subst.m.o-kmen.dub ESSC zařízení, nářadí, náčiní, vybavení

apatéčnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC výrobkyně mastí, apatékářka (arch.)

apatečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Apotheker

apatéčník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce a prodejce mastí ap., apatékář (arch.), lékárník

apateka subst.f.a-kmen.žena GbSlov apotheca

apatéka subst.f.a-kmen.žena ESSC apatyka, apatéka (arch.), lékárna

apatekář subst.m.jo-kmen.muž MSS lékárník

apatékář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce a prodejce mastí ap., apatékář (arch.), lékárník

apatékářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výrobkyně mastí, apatékářka (arch.)

apelací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC odvolání

apokalypsis subst.f.indecl.apokalypsis GbSlov apocalypsis

apostata subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC apostata, odpadlík od kněžství, zběhlý kněz

apostol subst.m.o-kmen.chlap ESSC apoštol, jeden z dvanácti učedníků Kristových

apostolik subst.m.o-kmen.hoch ESSC nástupce, následník,

apostolnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC apoštolka, následovnice Kristova učení a šiřitelka víry

apostolstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC apoštolství, účast mezi apoštoly

apostota subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC apostata, odpadlík od kněžství, zběhlý kněz

apoštol subst.m.o-kmen.chlap ESSC apoštol, jeden z dvanácti učedníků Kristových

apoštolnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC apoštolka, následovnice Kristova učení a šiřitelka víry

apoštolstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC apoštolství, účast mezi apoštoly

apoštolstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC apoštolství, účast mezi apoštoly

apotečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Apotheker



apoteka subst.f.a-kmen.žena GbSlov apotheca

apotéka subst.f.a-kmen.žena ESSC apatyka, apatéka (arch.), lékárna

apotekář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Apotheker

apotékář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce a prodejce mastí ap., apatékář (arch.), lékárník

apotékářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výrobkyně mastí, apatékářka (arch.)

arag subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pomerančovník (?)

arcibiskup subst.m.o-kmen.chlap ESSC arcibiskup, metropolita, nejvyšší biskup církevní provincie

arcibiskupstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC arcibiskupství, úřad arcibiskupa n. správa arcidiecéze

arcidiakon subst.m.o-kmen.pán ESSC arcidiakon, arcijáhen, správce arcijáhenství

arcikacieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC arcikacíř, obzvlášť zarputilý kacíř

arcikancléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC arcikancléř, přednosta císařské kanceláře, nadřazený kancléřům jednotlivých říšských zemí

arcikniežě subst.m+n.nt-kmen.kniežě ESSC arcikníže, panovník nadřazený ostatním knížatům

arcikomorník subst.m.o-kmen.hoch ESSC arcikomoří, vysoký zemský úředník spravující císařské jmění a důchody

arcimaršálek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC arcimaršálek, přednosta císařských koníren

arciprist subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arciprišt subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arcipryšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

arcipřěst subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arcipřěststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hodnost a úřad

arcipřěšt subst.m.o-kmen.pán GbSlov arcikněz, archidia conus

arcipřist subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arcipřišt subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arcipřišť subst.m.jo-kmen.muž ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arcipříšt subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arcípříšt subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

arcipřištstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hodnost a úřad

arcipříštstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hodnost a úřad

arcisléz subst.m.o-kmen.dub ESSC druh rostliny, snad kontryhel obecný,

arcizrádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC arcizrádce, kdo se dopouští obzvlášť velké n. odporné zrady

arenga subst.f.a-kmen.žena ESSC slavnostní řeč, promluva

arfa subst.f.a-kmen.žena ESSC harfa, strunný hudební nástroj

archa subst.f.a-kmen.žena ESSC archa, biblické plavidlo Noemovo

archanděl subst.m.o-kmen.chlap ESSC archanděl, nejvyšší posel boží

archanjel subst.m.o-kmen.chlap ESSC archanděl, nejvyšší posel boží

archibiskup subst.m.o-kmen.chlap ESSC arcibiskup, metropolita, nejvyšší biskup církevní provincie

archiděkan subst.m.o-kmen.pán ESSC arciděkan, duchovní správce významnější farnosti

archidiakon subst.m.o-kmen.pán ESSC arcidiakon, arcijáhen, správce arcijáhenství

arián subst.m.o-kmen.pán ESSC arián, přívrženec Ariova učení o podstatě druhé božské osoby

arimanitan subst.m.o-kmen.pán ESSC arián, přívrženec Ariova učení o podstatě druhé božské osoby

arimanitán subst.m.o-kmen.pán ESSC arián, přívrženec Ariova učení o podstatě druhé božské osoby

ariomanitan subst.m.o-kmen.pán ESSC arián, přívrženec Ariova učení o podstatě druhé božské osoby

ariomanitán subst.m.o-kmen.pán ESSC arián, přívrženec Ariova učení o podstatě druhé božské osoby

arismetika subst.f.a-kmen.žena GbSlov Arithmetik

arizmetika subst.f.a-kmen.žena ESSC aritmetika, jedno ze sedmi svobodných umění



ark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC arch papíru

arka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC archa, biblické plavidlo Noemovo

arkéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC arkýř, část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvl. s obrannou funkcí

arknicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ryba, snad s výstupky po těle (?)

arlaf subst.m.o-kmen.dub ESSC nitěnka, očko, kterým je v tkalcovském stavu vedena nit osnovy

armara subst.f.a-kmen.žena ESSC schrána, zvl. pokladnice

armárka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov almara,

armeňák subst.m.o-kmen.hoch ESSC žoldnéř hraběte z Armagnacu

armoniak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC látka používaná v lékařství (zvl. pryskyřice amoniaková n. v lékařství využívaný druh červené tesařské hlinky)

arsenik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bílý prášek používaný zvl. v alchymii i lékařství, zvl. arzenik

artikl subst.m.jo-kmen.meč ESSC artikul, článek, oddíl, pasáž, ucelená část,

artikul subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

artikul subst.m.o-kmen.dub ESSC artikul, článek, oddíl, pasáž, ucelená část,

artista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC kdo je znalý nějakého umění

arula subst.f.a-kmen.žena ESSC hliněný spodek (oltářního /?/) ohniště (sr. StčS s.v.

ařcibiskup subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Erzbischof, archiepiscopus

as subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství

asián subst.m.o-kmen.pán ESSC arián, přívrženec Ariova učení o podstatě druhé božské osoby

asla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen zelené n. černé barvy schopný léčit slepotu a podagru

aspalt subst.m.o-kmen.dub ESSC přírodní asfalt, zemní pryskyřice, tzv. skalní smůla

aspra subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC peníz vyšší hodnoty užívaný v oblasti Malé Asie

asterisk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC grafická značka v textu ve tvaru hvězdičky

astok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kyselý nápoj n. tekutý pokrm z rozdrceného obilí (požívaný mj. z léčebných důvodů)

astronom subst.m.o-kmen.chlap ESSC astronom, hvězdář, kdo zkoumá postavení a pohyb hvězd

astronomie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC astronomie, hvězdářství, nauka o hvězdách

atak subst.m.o-kmen.hoch GbSlov attacus

atanor subst.m.o-kmen.dub ESSC alchymická pec

athanor subst.m.o-kmen.dub ESSC alchymická pec

atlas subst.m.o-kmen.dub ESSC atlas, hladká pevná hedvábná látka s lesklým lícem a matným rubem, popř. lesklá po obou stranách

atrament subst.m.o-kmen.dub ESSC atrament, černidlo, černicí látka

atramét subst.m.o-kmen.dub ESSC atrament, černidlo, černicí látka

attak subst.m.o-kmen.pták ESSC velký brouk, zvl. žravý, útočný druh kobylek

atych subst.m.o-kmen.zvuk ESSC chebdí, bez

atyrmincě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivý nápoj,

auditor subst.m.o-kmen.chlap ESSC auditor, papežský (de)legát pověřený šetřením církevněsvětských záležitostí, vyšetřující soudce papežského dvora

aufrychtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC vrchní

aufšák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC peněžní odvod, poplatek, clo, mýto ap.

aufšlák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC peněžní odvod, poplatek, clo, mýto ap.

augustinián subst.m.o-kmen.pán ESSC augustinián, mnich řádu sv. Augustina

auripigment subst.m.o-kmen.dub ESSC auripigment, ruda zlatožluté barvy, užívaná v lékařství

aušlág subst.m.o-kmen.zvuk ESSC peněžní odvod, poplatek, clo, mýto ap.

aušlák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC peněžní odvod, poplatek, clo, mýto ap.

aušlok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC peněžní odvod, poplatek, clo, mýto ap.

aveston subst.m.o-kmen.dub ESSC hořlavý kámen mající barvu rozpáleného železa



azbesten subst.m.o-kmen.dub ESSC hořlavý kámen mající barvu rozpáleného železa

baba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC babička, matka otce n. matky, bába (zast.)

bába subst.f.a-kmen.žena ESSC babička, matka otce n. matky, bába (zast.)

babenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomoc při rození dětí, práce porodní báby

baběnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobná houba s vrásčitým kloboukem, babka (?)

babicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stará žena, stařena

babička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC babička, stařenka

babina subst.f.a-kmen.žena MSS porodní bába

babinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC starý muž, stařec

babinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porodnictví, pomoc při porodu

babinstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC porodnictví, pomoc při porodu

babka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC babička, matka otce n. matky

babylen subst.m.o-kmen.had ESSC ryba žijící v okolí Babylonu (?)

bádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bodání

bahnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bahnice, chovná ovce (tj. březí n. mající jehňata)

bahnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC bahniště, bažina

bahnivost subst.f.i-kmen.kost ESSC vlhkost (jakoby pocházející z bahna)

bahno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bahno,

bachna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chovná svině (?)

bachně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chovná svině (?)

báchora subst.f.a-kmen.žena ESSC smyšlenka, nehodnověrné tvrzení

bachoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC koncová část tlustého střeva, konečník

bajok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC (?)

bakalář subst.m.jo-kmen.muž ESSC bakalář, nositel bakalářské, tj. nejnižší univerzitní hodnosti v nějakém oboru (právech ap.)

bakalářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bakalářská hodnost

bakule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bobulovitý výrůstek na stromech (?)

balámenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC balámita, kněz hrabivý jako biblický Balaam (sr. 2 P 2,15)

balámita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC balámita, kněz hrabivý jako biblický Balaam (sr. 2 P 2,15)

balaustie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC květy marhaníku, stromu plodícího granátová jablka

balbišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo k válení vajec (?)

baldrián subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. kozlík lékařský

balneum subst.n.indecl.tau ESSC lázeň (tech.), roztok způsobující změnu substance do něho ponořené

balsám subst.m.o-kmen.dub ESSC dřevina (zvl. cizokrajná) s vonnou pryskyřicí, např. balzámovník, myrhovník; též

balsámec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC balzámovník

balsán subst.m.o-kmen.dub ESSC dřevina (zvl. cizokrajná) s vonnou pryskyřicí, např. balzámovník, myrhovník; též

balšám subst.m.o-kmen.dub ESSC dřevina (zvl. cizokrajná) s vonnou pryskyřicí, např. balzámovník, myrhovník; též

balšámec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC balzámovník

balšán subst.m.o-kmen.dub ESSC dřevina (zvl. cizokrajná) s vonnou pryskyřicí, např. balzámovník, myrhovník; též

balvan subst.m.o-kmen.dub ESSC hrouda, velký kus celistvé hmoty

bán subst.m.o-kmen.pán ESSC bán, správce n. vládce banátu

báně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC baňatá nádoba, zvl. hliněná, k uchování vína, oleje ap.

bánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhovor, rozmluva, zvl. nevážná

banka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lavice

baňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC malá



banz subst.m.o-kmen.dub ESSC přístodůlek, prostor, zprav. po obou stranách mlatu, sloužící k ukládání obilí

banza subst.f.a-kmen.žena ESSC přístodůlek, prostor, zprav. po obou stranách mlatu, sloužící k ukládání obilí

baptist subst.m.o-kmen.pán ESSC křtitel, křtící osoba,

baptista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC křtitel, křtící osoba,

baran subst.m.o-kmen.pán GbSlov Widder, Schaf, aries, agnus

baránek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mladý beran

barba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC barva, zbarvení

barbar subst.m.o-kmen.chlap GbSlov barbarus.

barbieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC holič, lazebník

bardún subst.m.o-kmen.dub ESSC bardoun (hist.), strunný hudební nástroj

barevník subst.m.o-kmen.hoch ESSC barvíř

barevník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC barvínek

barchan subst.m.o-kmen.dub ESSC barchet, tkanina ze lnu a vlny, užívaná zvl. k výrobě teplých oděvů

barchannicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC řemeslnice vyrábějící barchet, též žena

barchanník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící barchet

bárka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bárka, loďka

barkytle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC perkytle (hist.), havířský oděv

baron subst.m.o-kmen.pán ESSC příslušník vyšší šlechty,

bart subst.m.o-kmen.dub ESSC (plátový) podbradník, část zbroje kryjící bradu a krk (?)

barva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC barva, zbarvení

barvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC barva, barvidlo

barvienek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající neustále zelené listy, zvl. barvínek, zimostráz n. netřesk

barvienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající neustále zelené listy, zvl. barvínek, zimostráz n. netřesk

barvieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC holič, lazebník

barvieřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

barvokropenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC barvení, obarvování

bařina subst.f.a-kmen.žena ESSC bařina, bažina, mokřad

básen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyprávění, příběh, zvl. smyšlený, báchorka, báje

báseň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyprávění, příběh, zvl. smyšlený, báchorka, báje

basilika subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. bazalka pravá (

basilikon subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. bazalka pravá n. hořec křížatý (

basilišek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bazilišek, jedovatý ještěr, ještěrka, had ap.

básn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vymyšlené, nepravdivé povídání, smyšlenka, báchorka

básň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vymyšlené, nepravdivé povídání, smyšlenka, báchorka

básnař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo skládá

básncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smyšlený příběh, báje

básněnošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo šíří nezaručené zprávy, klevetník, drbna

básnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC smyšlený příběh, báje

básnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smyšlený příběh, báchorka, báje

básník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo skládá

básnotvor subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo tvoří

bastard subst.m.o-kmen.pán ESSC bastard, parchant (nadávka)

bašta subst.f.a-kmen.žena ESSC bašta, vnější výstupek hradební zdi, zvl. hradební věž



baštička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

báťa subst.m.výjimka.báťa ESSC bratr, sourozenec mužského pohlaví

batěk subst.m.o-kmen.hoch zaklad-bezkoncovkove_tvary-těk+ťek/tvary_s_koncovkou-ťk+tk MSS bratříček

baťek subst.m.o-kmen.hoch zaklad-bezkoncovkove_tvary-těk+ťek/tvary_s_koncovkou-ťk+tk ESSC bratr, sourozenec mužského pohlaví

baticě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Schwesterchen

batíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratříček

batík subst.m.o-kmen.hoch MSS bratříček

batoh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pramen důtek, žíla s olověným uzlem na konci

bavlna subst.f.a-kmen.žena ESSC bavlna, přírodní vlákno, chmýří na semeni bavlníku (Gossypium)

bavlník subst.m.o-kmen.pták ESSC červ údajně produkující bavlněné vlákno

bavlnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chmýří n. chloupky na květu rostliny připomínající bavlnu

bavlnník subst.m.o-kmen.pták ESSC červ údajně produkující bavlněné vlákno

bavlnopřědka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov která přede bavlnu, Baumwollspinnerin

bavlnopřědlka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov která přede bavlnu, Baumwollspinnerin

bazalika subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. bazalka pravá (

bazant subst.m.o-kmen.dub ESSC drahý kámen modré n. modrofialové barvy, safír n. ametyst (?)

bázen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bázeň, strach, obava z někoho n. něčeho

bázeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov báseň, Furcht

bazilika subst.f.a-kmen.žena ESSC žíla na malíkové straně předloktí

bazilikon subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. bazalka pravá n. hořec křížatý (

baziliš subst.m.jo-kmen.meč ESSC bazilišek, jedovatý ještěr, ještěrka, had ap.

bazilišek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bazilišek, jedovatý ještěr, ještěrka, had ap.

bázn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bázeň, strach

bázň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bázeň, strach

bázně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bázeň, strach, obava z někoho n. něčeho

báznivost subst.f.i-kmen.kost ESSC strach, obava, děs

bažant subst.m.o-kmen.had ESSC bažant, nápadně zbarvený lovný pták

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porodnictví, pomoc při porodu

bděje subst.n.jo-kmen.moře ESSC hlídka, stráž

bdelé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bdelium, vonná klejopryskyřice

bdellovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov bdellium

bdelovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bdelium, vonná klejopryskyřice

bděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bdělost, pozornost, ostražitost

bděník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo bdí, ponocuje, zvl. noční strážný

bdětba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bdělost, pozornost

bdětva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bdělost, pozornost

bditba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bdělost, pozornost

bditva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bdělost, pozornost

bebta subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo bebtá, Schwätzer

bebtavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo koktá, zadrhává se v řeči

bečbář subst.m.jo-kmen.muž ESSC bečvář, řemeslník vyrábějící velké dřevěné nádoby, zvl. bečky, sudy ap.

beččicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC menší bečka, sudovitá nádoba sloužící zvl. jako dutá míra na sůl



bečěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bečení, neartikulovaný vřeštivý zvuk vydávaný ovcí

bečicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC menší bečka, sudovitá nádoba sloužící zvl. jako dutá míra na sůl

bečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov batus, Gefäss

bečvář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá sudy, Böttcher

běda subst.f.a-kmen.žena GbSlov bída, Elend, miseria

bedlivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strážný, hlídač

bedlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC bdělost, pozornost

bedlivstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bdění, zvl. určené k noční práci

bedlstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bdění, zvl. určené k modlitbě n. noční práci

bednář subst.m.jo-kmen.muž ESSC bednář, řemeslník vyrábějící velké dřevěné nádoby

bednářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka

bednářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bednářství, bednářské řemeslo

bedra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lende, femur, lumbus, nates, clunes

bedrník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bedrník, rostlina užívaná v lékařství zvl. jako prostředek proti nemocem orgánů uložených v bedrech

bedro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lende, femur, lumbus, nates, clunes

bedry subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nohavice:

bedřicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bok n. pas (?)

bědstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bída, soužení

begart subst.m.o-kmen.pán ESSC beghard, muž žijící bez řeholního slibu v náboženské komunitě blížící se svou organizací církevnímu řádu, zvl. příslušník laické náboženské společnosti rozšířené ve středověkých Flandrech

beghard subst.m.o-kmen.pán ESSC beghard, muž žijící bez řeholního slibu v náboženské komunitě blížící se svou organizací církevnímu řádu, zvl. příslušník laické náboženské společnosti rozšířené ve středověkých Flandrech

begyně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov beguina,

běh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rychlý pohyb, běh, let ap.,

běha subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC běžec, posel

běhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC běžec, posel

běhačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC průjmové onemocnění, úplavice,

běhačka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC běžec, posel

běhajicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC průjem, častá řídká stolice

běhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC běhání, běh

běhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC běžec, posel

běhavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC průjmové onemocnění, úplavice,

běhlost subst.f.i-kmen.kost ESSC těkavost, nestálost

běhohvězd subst.m.o-kmen.dub ESSC nebeské těleso, planeta (jedna ze sedmi) ovlivňující pozemské dění svým

běhohvězda subst.f.a-kmen.žena ESSC nebeské těleso, planeta (jedna ze sedmi) ovlivňující pozemské dění svým

běhoměsiec subst.m.jo-kmen.peniez ESSC období, při němž Měsíc při oběhu Země projde všemi fázemi, lunace

běhoza subst.f.a-kmen.žena ESSC průsečík (zdánlivých) drah Měsíce a Slunce chápaný jako bod sestupu Měsíce z nebeské klenby, tzv. uzel sestupný – dračí ocas

běhudlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC těkavost, nestálost

běhún subst.m.o-kmen.pán GbSlov Laufer:

běhúň subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Laufer:

běhúnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poběhlík, uprchlík, vyhnanec

běhúnek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chlapec, dítě které již běhá n. dítě školního věku (?)

bekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bekání, bečení

békánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bekání, bečení

bekhart subst.m.o-kmen.pán ESSC beghard, muž žijící bez řeholního slibu v náboženské komunitě blížící se svou organizací církevnímu řádu, zvl. příslušník laické náboženské společnosti rozšířené ve středověkých Flandrech

bekně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „bekyně“



bekyně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov beguina,

bekyňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC nábožensky horlivá žena

běl subst.f.i-kmen.kost MSS bílá mouka

běl subst.m.o-kmen.dub GbSlov weisses Mehl, Semmelmehl:

bělan subst.m.o-kmen.had ESSC bílá n. velice světlá, bělavá, stříbřitě zbarvená ryba

bělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk s bílou, velmi světlou pletí

bélenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dítě stoupence Baalova, zvl. Baalova kněze

bělenišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC alba, dlouhé kněžské bílé roucho

bělesta subst.f.a-kmen.žena ESSC shluk hvězd tvořících na nočním nebi bílou čáru (

belhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC těžkopádný, pomalý pohyb (?)

belhota subst.f.a-kmen.žena ESSC belhavost, chromost

bělicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rybka bělice, bělička

bělič subst.m.jo-kmen.muž ESSC bělič, kdo řemeslně bělí tkaniny, zvl. plátno

bělička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bělič.

bělidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bělidlo, prostředek k bělení

bělina subst.f.a-kmen.žena ESSC bylina, rostlina s měkkým stonkem, opak dřeviny

bélita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC stoupenec pohanského boha Baala, zvl. Baalův kněz

bělizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bílá kožešina

bělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena s bílou, velmi světlou pletí

bélkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov modloslužebnice Bélova

bélkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC stoupenkyně pohanského boha Baala

bellirik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plod stromu vrcholáku (?)

bělmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bílý povlak na oku (očích)

bělnáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC cicvár (?)

bělnost subst.f.i-kmen.kost ESSC bělost, bílé zbarvení

bělo subst.n.o-kmen.město ESSC bíle zbarvený materiál, např. bílá látka, bílá nit

běločrnák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC sardonyx, kámen s bílými a červenohnědými proužky

běločrvnák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC sardonyx, kámen s bílými a červenohnědými proužky

bělokožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jirchář, kdo bělí kůže

bělořit subst.f.i-kmen.kost ESSC pták s bílou řití

bělost subst.f.i-kmen.kost ESSC bělost, bílé zbarvení

bělosta subst.f.a-kmen.žena ESSC shluk hvězd tvořících na nočním nebi bílou čáru (

bělosvět subst.m.o-kmen.dub ESSC shluk hvězd tvořících na nočním nebi bílou čáru (

bělota subst.f.a-kmen.žena ESSC bělost

bělpuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pergamen

bělpuchník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo dělá

bělstvuška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kulík, brodivý pták se zářivě bílým (běloskvoucím) břichem a hrudí

beltrám subst.m.o-kmen.dub GbSlov Bertram

bělýš subst.m.jo-kmen.meč ESSC los

benátky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nevěstinec (?)

benedicht subst.m.o-kmen.dub ESSC benedikt lékařský, rostlina s bodlinatými listy a žlutými květy mající mnohostranné užití jako léčivá bylina (např. při poruchách trávení) a koření

benedikt subst.m.o-kmen.dub ESSC benedikt lékařský, rostlina s bodlinatými listy a žlutými květy mající mnohostranné užití jako léčivá bylina (např. při poruchách trávení) a koření

benedikta subst.f.a-kmen.žena ESSC benedikt lékařský, rostlina s bodlinatými listy a žlutými květy mající mnohostranné užití jako léčivá bylina (např. při poruchách trávení) a koření

beneditt subst.m.o-kmen.dub ESSC benedikt lékařský, rostlina s bodlinatými listy a žlutými květy mající mnohostranné užití jako léčivá bylina (např. při poruchách trávení) a koření



benjamit subst.m.o-kmen.pán ESSC příslušník pokolení Benjaminova

běnky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj užívaný při textilní výrobě, snad při zpracování lnu (?)

ber subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov panicum, Fench

bér subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bér, obilnina užívaná jako potravina i krmivo

beran subst.m.o-kmen.pán GbSlov Widder, Schaf, aries, agnus

beranec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC beránek, mladý beran

beránek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mladý beran

beranicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC beranice, čepice z beraní kožešiny n. s beraní kožešinou

berber subst.m.o-kmen.dub ESSC dřišťál obecný, berberka (lid.)

berblík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov cærifolium

bercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo bere

bércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo něco bere, kdo si protiprávně něco přivlastňuje, zloděj

berčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC kdo vybírá daň (z pověření panovníka, vrchnosti n. města), daňový výběrčí

berka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo béře přes právo

berla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC berla, (opěrná) hůl

berlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

bermil subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo rod béře:

berna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC berně, mimořádná, ve zvláštních případech vybíraná daň odváděná králi

berně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC berně, mimořádná, ve zvláštních případech vybíraná daň odváděná králi

berník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vybírá daň (z pověření panovníka, vrchnosti n. města), daňový výběrčí

bertram subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina užívaná v lékařství jako prostředek proti bolestem zubů a proti moru (řebříček bertrám, Achillea ptarmica L.,

beryl subst.m.o-kmen.dub ESSC beryl, světlý průsvitný drahokam

beřcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo bere

béřcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo něco bere, kdo si protiprávně něco přivlastňuje, zloděj

beřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC braní

běs subst.m.o-kmen.dub ESSC běs, zlý duch, démon, ďábel

besada subst.f.a-kmen.žena GbSlov rozprávka, hovor; místo pro ně; Unterredung, Unterhaltungsort

besěda subst.f.a-kmen.žena ESSC beseda, družný (skupinový) rozhovor

běsnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS člověk (muž, žena) posedlý běsem, zlým duchem

běsník subst.m.o-kmen.hoch MSS člověk (muž, žena) posedlý běsem, zlým duchem

běsovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk posedlý běsem (zlým duchem, ďáblem)

běsyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC žena posedlá běsem (zlým duchem, ďáblem)

bětel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bytel (Kochia L.), poléhavá rostlina s hvězdicovitě uspořádanou nadzemní částí

betoní subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC rostlina z rodu Betonica (zvl. bukvice lékařská) užívaná v lékařství

betonie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC rostlina z rodu Betonica (zvl. bukvice lékařská) užívaná v lékařství

betonika subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina z rodu Betonica (zvl. bukvice lékařská) užívaná v lékařství

bez subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bez černý

bezbydlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhnanství mimo domov

bezceckyni subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov Amazones

bezcěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezcestí, těžko prostupný terén bez cest

bezčest subst.f.i-kmen.kost
zaklad-bezkoncovkove_tvary-čest/tvary_s_koncovkou-

čest+čst+čct+ct
ESSC bezectnost, nečest, stav bez cti, potupný stav

bezd subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zadnice

bezdan subst.m.o-kmen.dub ESSC drobná polní rostlina s bílými květy a trojdílnými listy, zvl. komonice bílá, jetel plazivý



bezděč subst.f.i-kmen.kost MSS nedobrovolnost, nucení:

bezděčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nedobrovolně, proti vlastní (popř. cizí) libosti, vůli (sr. ESSČ

bezděčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nátlak, nucenost, nedobrovolnost

bezděčnost subst.f.i-kmen.kost MSS nedobrovolnost, nucení:

bezděčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nedobrovolnost, nucení:

bezdědičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC neplodnost, neschopnost mít dědice

bezden subst.m.o-kmen.dub
zaklad-bezkoncovkove_tvary-bezden/tvary_s_koncovkou-

bezdn+bezden+bezedn
ESSC propast, bezedná rokle, hlubina

bezdětečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC neplodnost, nemožnost mít dítě, bezdětnost

bezdětek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je bezdětný, kdo nemá děti

bezdětinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov neplodnost, Kinderlosigkeit

bezdětinstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov neplodnost, Kinderlosigkeit

bezdětkyně subst.f.ja-kmen.hospodyni ESSC bezdětná žena, která nemůže mít děti, neplodná žena

bezdětkyni subst.f.ja-kmen.hospodyni ESSC bezdětná žena, která nemůže mít děti, neplodná žena

bezdětkynstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bezdětnost, neplodnost

bezdětstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC neplodnost, nemožnost mít dítě, bezdětnost

bezdrak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC mnohobarevný kámen, achát

bezdušec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je zlý, ukrutný, nemilosrdný, kdo v sobě nemá dobrého ducha

bezdušnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ukrutnost, nemilosrdnost, špatnost

bezdušstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ukrutnost, nemilosrdnost, špatnost

bezectník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je bezectný, nečestný, kdo se nechová v souladu se ctí

bezečstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezectnost, nečest, stav bez cti, potupný stav

bezečstník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je bezectný, nečestný, kdo se nechová v souladu se ctí

bezečstnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nectnost, hřích, Laster

bezednie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC propast, bezedná rokle, hlubina

bezednost subst.f.i-kmen.kost ESSC propast, bezedná rokle, hlubina

bezelstnost subst.f.i-kmen.kost ESSC bezelstnost, nezáměrnost, neúmyslnost, nezáludnost

bezenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cizopasná houba rostoucí na stromech (?)

bezhlav subst.m.o-kmen.chlap GbSlov acephalus:

bezhlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor nemající hlavu

bezhrdlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezživotí, smrt, zvl. násilná

bezchleba subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov Příjm.:

bezkončilost subst.f.i-kmen.kost ESSC nekonečnost, neohraničenost

bezkonečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nekonečnost, trvání bez konce, neohraničenost v čase

bezměrnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nekonečnost, neohraničenost

bezmeznost subst.f.i-kmen.kost ESSC bezmeznost, neohraničenost, nekonečnost

bezmiernost subst.f.i-kmen.kost ESSC nekonečnost, neohraničenost

bezmilostie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stav bez milosti, nemilost, nepřízeň

beznoha subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC pták, který nemá nohy a pohybuje se pomocí zobáku, křídel a těla, rorýs

beznohek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stvoření nemající nohy, tvor bez nohou

beznohel subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk bez nohou

beznoska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena nemající nos (příp. s velmi malým nosem)

beznožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dariaca:

beznýš subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh jelena mající žluč v ocasu n. uchu (?)



bezokút subst.m.o-kmen.dub ESSC co nemá hrany (?)

bezpadna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov aptota

bezpádna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nesklonné jméno

bezpečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bezstarostnost

bezpečenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bezstarostnost

bezpečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC bezstarostnost, poklidnost

bezpečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bezstarostnost

bezpečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bezpečnost, bezpečí, stav neohrožení, jistoty

bezpeněžie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nemajetnost, nedostatek peněz, chudoba

bezpokojie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nepokoj, neklid, stav nežádoucího rozrušení

bezpráva subst.f.a-kmen.žena ESSC nepravost, špatný skutek

bezprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo působí bezpráví

bezpravenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezpráví, nespravedlnost, křivda

bezprávíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobná újma, nespravedlnost

bezprávie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezpráví, nespravedlnost, křivda

bezprávník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo porušuje právo, kdo páchá bezpráví

bezprávnost subst.f.i-kmen.kost ESSC bezpráví, nespravedlnost, křivda

bezpravost subst.f.i-kmen.kost ESSC bezpráví, křivda, nespravedlnost

bezprém subst.m.o-kmen.chlap ESSC nižší dvorský úředník (?)

bezpřěmnost subst.f.i-kmen.kost ESSC přemrštěnost, přílišná náruživost

bezpřiemina subst.f.a-kmen.žena ESSC nepravidelnost srdečního rytmu, srdeční arytmie (?)

bezpřiemnina subst.f.a-kmen.žena GbSlov syncope

bezpřiemnost subst.f.i-kmen.kost ESSC přemrštěnost, přílišná náruživost

bezran subst.m.o-kmen.had ESSC pták (chocholouš ?)

bezručec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo nemá ruce, kdo je bez rukou

bezrúčka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo je bez ruky, ohne Hand

bezsdravie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nemoc, onemocnění, choroba

bezsdravona subst.f.a-kmen.žena ESSC říční vchod do podsvětí, tj. nezdravé místo

bezsmysl subst.m.o-kmen.dub ESSC nerozumnost, nemoudrost, pošetilost, hloupost

bezsmyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nerozumnost, nemoudrost, pošetilost, hloupost

bezsrš subst.m.jo-kmen.meč ESSC vodní obluda bez ostnů (?)

bezškodnost subst.f.i-kmen.kost ESSC neškodnost, nepůsobení škody

bezum subst.m.o-kmen.dub ESSC nerozumnost, pošetilost

bezumnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nerozumnost, nerozvážnost

bezumost subst.f.i-kmen.kost ESSC nerozumnost, nerozvážnost

bezuška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj používaný při výrobě plátna (?)

bezužitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC škoda, újma, opak užitku

bezvěřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezvěří, bezbožnost, nevíra

bezvoden subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC bezvodé, vyprahlé místo

bezvodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezvodé, vyprahlé místo

bezzákonník subst.m.o-kmen.hoch ESSC nevěrec, bezbožník, kdo se neřídí božími zákony

bezzákonnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nezákonnost, neexistence zákonné normy

bezzdravona subst.f.a-kmen.žena ESSC říční vchod do podsvětí, tj. nezdravé místo



bezzemáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC bezzemek, kdo je bez vlastního pozemku

bezzemek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poddanská usedlost nacházející se na půdě vrchnosti (?)

bezzemie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhnanství, vypovězení ze země

bezzubec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo nemá zuby

bezzvláščnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nemajetnost, stav bez soukromého majetku

bezzvláštnost subst.f.i-kmen.kost MSS bezvýjimečnost

bezženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo nemá ženu, neženatý muž

bezživost subst.f.i-kmen.kost ESSC bezživotí, smrt

bezživotie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bezživotí, smrt, zvl. násilná

běženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC běžení, pohybování se, přemisťování se během

běžnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nestálost, vrtkavost

běžstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhnanství, exil

bibač subst.m.jo-kmen.meč ESSC pohár určený k pití (?)

bibla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bible, Písmo svaté

biblé subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC bible, Písmo svaté

biblí subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov bible, Bibel

biblijě subst.f.ja-kmen.dušě MSS bible

bibroň subst.m.jo-kmen.meč ESSC pokrývka hlavy biskupů a dalších vysokých církevních hodnostářů, infule, mitra

bician subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá přísada, snad bicinum, zemská pryskyřice, asfalt (?)

bič subst.m.jo-kmen.meč ESSC nástroj z řemenů n. provazů užívaný k bití, bič, důtky, karabáč

biček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bičík

bíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

bičěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Geisselung

bičěvník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo bičuje, Geissler

bičian subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá přísada, snad bicinum, zemská pryskyřice, asfalt (?)

bičík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malý

bičmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo vybírá kořist n. proviant pro vojsko (?)

bičovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bičování, mrskání bičem, důtkami ap.

bičovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo druhé bičuje, mrskač

bidélce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bidlo;

bidlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bidlo;

bidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tlouk

bieda subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov bída, Elend, miseria

biedla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlý, bídný plaz (?)

biednicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bídnice, hanebnice, neřestnice

biedník subst.m.o-kmen.hoch ESSC chudák, ubožák

biednost subst.f.i-kmen.kost ESSC bídnost, bída, ubohost, chudoba

bielek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vaječný bílek

bielenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov bílení, das Weissen, Bleichen:

bieľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bělení, čištění

bielina subst.f.a-kmen.žena ESSC bílá skvrna na srsti

bielmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bílý povlak na oku (očích)

bielost subst.f.i-kmen.kost ESSC bělost, bílé zbarvení

bienky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj užívaný při textilní výrobě, snad při zpracování lnu (?)



bihra subst.f.a-kmen.žena ESSC cizokrajný had (?)

bij subst.m.jo-kmen.meč ESSC nástroj určený k bití, kyj, obušek

bijcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bijce, bojovník, vrah

bíjcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo bije druhé, rváč

bilem subst.m.o-kmen.dub ESSC blín (?)

binajčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

bircí subst.m.indecl.alef ESSC cizokrajné ovoce připomínající jablko

birda subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC biřic, rychtářský pochop

birdovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vězení střežené

biret subst.m.o-kmen.dub ESSC pokrývka hlavy, biret

birét subst.m.o-kmen.dub ESSC pokrývka hlavy, biret

birétník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

biryt subst.m.o-kmen.dub ESSC pokrývka hlavy, biret

birýt subst.m.o-kmen.dub ESSC pokrývka hlavy, biret

biřem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS biřmování

biřic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov præco, Herold; Büttel

biřičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad biřice, veřejného ohlašovatele

biřičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úřad biřice, veřejného ohlašovatele

biřm subst.m.o-kmen.dub ESSC biřmování, jedna z církevních svátostí, udílená obvykle vkládáním rukou a pomazáním olejem

biřmovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC biřmování, jedna z církevních svátostí, udílená obvykle vkládáním rukou a pomazáním olejem

bis subst.m.o-kmen.had ESSC vodní pták, ibis

bís subst.m.o-kmen.chlap MSS zlý duch, démon, ďábel

biser subst.m.o-kmen.dub ESSC perla

biskup subst.m.o-kmen.chlap ESSC biskup, představený církevní obce

biskupstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC biskupství, úřad biskupa

biskupstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC biskupství, úřad biskupa

bit subst.m.o-kmen.dub ESSC údery zvonů, odbíjení zvonů, vyzvánění

bít subst.m.o-kmen.dub MSS podíl, částka

bíta subst.f.a-kmen.žena GbSlov podíl, Antheil

bitba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bitka, rvačka

bitec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bojovník

bitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo bije, bijce

bitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bití, tlučení, údery

bitka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bitka, potyčka, rvačka

bitna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bití, výprask

bitovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo bije

bitunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kořist, zvl. válečná nebo loupežná

bituňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kořist, dělení kořisti, Beute, Beutetheilung

bitva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bitva, boj

bivcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo zabíjí;

bizlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žezlo

bláha subst.f.a-kmen.žena ESSC blaženost, štěstí

blahánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blahořečení, chvála, velebení

blaho subst.n.o-kmen.klubko ESSC blahoslavenství, jeden z osmi Ježíšových výroků z 5. kapitoly Matoušova evangelia



blahosláva subst.f.a-kmen.žena ESSC blaženost, zvl. věčná, nebeská blaženost

blahoslavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS blahořečení, velebení

blahoslavenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS blahořečení, velebení

blahoslavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC požehnání

blahoslavitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo je blahoslavený, hodný obvzláštní chvály a velebení

blahoslavník subst.m.o-kmen.hoch ESSC dárce blaženosti, oblažovatel

blahoslavnost subst.f.i-kmen.kost ESSC blaženost, zvl. věčná, nebeská blaženost

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC požehnání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blaženost, štěstí, stav blaha

blamořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC bílý n. velmi světle zbarvený mramor

blána subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS kůže, kožešina

blanař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kožešník vyrábějící pláště podšité kožešinou (

blanařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kožešnice zabývající se řemeslnou výrobou plášťů podšitých kožešinami (

blanařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kožešnictví, kožešnické řemeslo, živnost řemeslného výrobce plášťů podšitých kožešinami (

blanařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kožešnictví, kožešnické řemeslo, živnost řemeslného výrobce plášťů podšitých kožešinami (

bláncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kožešina (zvl. menších rozměrů) použitá jako závěs, koberec ap. n. závěs, koberec ap. vyrobený z

blaně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC hustý travnatý porost se spojujícím pevným podkladem rostoucí na vlhkých místech

bláně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC hustý travnatý porost se spojujícím pevným podkladem rostoucí na vlhkých místech

blanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvířecí kůže, zvl. zvířecí kůže s ponechanými chlupy, kožešina

blánicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvířecí kůže, zvl. zvířecí kůže s ponechanými chlupy, kožešina

blaňk subst.m.o-kmen.zvuk StcS hrazení, opevnění z kůlů,

blanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dlouhý svrchní látkový pláštík podšitý kožešinou

blaňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS hrazení, opevnění z kůlů,

blankyt subst.m.o-kmen.dub ESSC velmi světlá, jasná (např. bílá, světle modrá, stříbřitá, žlutavá) barva

blaster subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s dlaňovitě se větvícími listy, palma (?)

blašč subst.m.jo-kmen.meč ESSC klíště, blyštivý, blýskavě lesklý drobný živočich

blátce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bláto, blátíčko

blatfuz subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk se širokýma nohama připomínajícíma svým tvarem list(y) stromů

blatina subst.f.a-kmen.žena ESSC blatina, bažina, mokřad, blátivá, bahnitá krajina

blatník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo uklízí

blatník subst.m.o-kmen.pták ESSC pták vyhledávající potravu v bahně a rozměklé zemi (

bláto subst.n.o-kmen.město ESSC bláto, směs hlíny n. prachu a vody

blatúch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC blatouch, květina rostoucí na vlhkých, bahnitých místech

blavát subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina s modrým květem, chrpa (?)

blaze subst.n.jo-kmen.moře MSS blaho

blázen subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC blázen, pošetilý, nemoudrý, nerozumný člověk

blázenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bláznovství, nerozumnost, pošetilost, zpozdilost

blazhún subst.m.o-kmen.pán ESSC blázen, pomatenec, člověk posedlý ďáblem

blázn subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS blázen

blázňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bláznění, pomatené, nepříčetné chování

bláznicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bláznivá, pošetilá, nemoudrá, nerozumná žena

bláznička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nevázaně (zvl. co se pohlavního života týče) se chovající žena, nevěstka

bláznivost subst.f.i-kmen.kost ESSC bláhovost, pošetilost, nerozumnost



bláznivovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pomatenost, šílenství, pominutí smyslů

bláznoch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Narr, stultus.

bláznomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bláznivé, pošetilé mluvení

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bláhové, nerozumné mluvení, pošetilá řeč

bláznost subst.f.i-kmen.kost ESSC bláhovost, pošetilost, nerozumnost

bláznovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pošetilosti, bláznivé kousky, bláznovství

blázňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bláhové, pošetilé, nerozumné chování

bláznovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bláhovost, pošetilost, nerozumnost

bláznovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bláhovost, pošetilost, nerozumnost

bláznstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bláznovství, nerozumnost, pošetilost, zpozdilost

blaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co přináší pocit štěstí, blaha

blaženost subst.f.i-kmen.kost ESSC blaženost, stav blaha a dostatku

blaženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blaženost, stav blaha a dostatku

blažnost subst.f.i-kmen.kost ESSC co přináší pocit štěstí, blaha

bleč subst.m.jo-kmen.meč ESSC blín (

bledna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bledna (arch.), borax, nerost bledé, světlé barvy

bledost subst.f.i-kmen.kost ESSC bledost, bledá, tj. světlá n. nesytá barva,

blekot subst.m.o-kmen.dub GbSlov blekání;

blekotník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo

blekotnost subst.f.i-kmen.kost ESSC blekotání, breptání, tlachání, překotné, plané n. nesrozumitelné mluvení

blektanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo

blektánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blekotání, breptání, tlachání, překotné, plané n. nesrozumitelné mluvení

blen subst.m.o-kmen.dub ESSC tlach, žvást, blábolení, pošetilé, nerozumné mluvení

blén subst.m.o-kmen.dub ESSC blín, jedovatá rostlina porostlá světlými chloupky, hojně užívaná jako lék proti bolesti

blesk subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-cele_paradigma-bleskt+blskt+blsket+blesket MSS lesk, světlo

bleskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC záblesky, opakované zablyštění, blýsknutí se

bleskavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov plaz nějaký:

bléskavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov plaz nějaký:

blesket subst.m.o-kmen.dub zaklad-cele_paradigma-bleskt+blskt+blsket+blesket ESSC lesk, třpyt, záře, oslnivé, blýskavé světlo, svit

blesknost subst.f.i-kmen.kost ESSC záře, lesk, třpyt

blesknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oslnivý krátkodobý záblesk, blýsknutí

bleskot subst.m.o-kmen.dub ESSC lesk, třpyt, záře, oslnivé, blýskavé světlo, svit

bleskt subst.m.o-kmen.dub zaklad-cele_paradigma-bleskt+blskt+blsket+blesket ESSC lesk, třpyt, záře, oslnivé, blýskavé světlo, svit

bléška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm. mužské.

blcha subst.f.a-kmen.žena zaklad-cele_paradigma-blch+blech+bluch ESSC blecha

blchovišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov kde je mnoho blech, Flöhhaufen

blída subst.f.a-kmen.žena ESSC válečný stroj vrhající kameny

blik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zásvit, záblesk světla, bliknutí

blíkavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo je blíkav.

blíkavost subst.f.i-kmen.kost GbSlov das Blinzeln.

blitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blití (expr.), zvracení, dávení

blivánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blití (expr.), zvracení, dávení

blívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov zvracení, das Speien;

blivanina subst.f.a-kmen.žena ESSC blivanina, vydávenina, zvratky



blívanina subst.f.a-kmen.žena GbSlov das Ausgespieene.

bliz subst.f.i-kmen.kost ESSC blíží se, je blízko, brzy nastane

blízko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC blízké, nedaleko položené místo

blízkost subst.f.i-kmen.kost ESSC blízkost, nevelká vzdálenost (něčeho) od něčeho

blížě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC blízkost

blíženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+eKeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC společně narozený sourozenec, dvojče, popř. též trojče

blíženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blížení, přibližování

blíženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spolunáležitost, vztah k

bližňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společně narozený sourozenec, dvojčátko

bližně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC společně narozený sourozenec, dvojče

blížně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC společně narozený sourozenec, dvojče

blížnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+eKeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC společně narozený sourozenec, dvojče, popř. též trojče

blížnenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dvojče, blíženec

blížněnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společně narozený sourozenec, dvojče, popř. též trojče

blížňenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dvojče, Zwilling;

bližnorodicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC matka dvojčat

bližnost subst.f.i-kmen.kost ESSC blízkost, blízká souvislost, vztah blízkosti

blížnost subst.f.i-kmen.kost ESSC blízkost, blízká souvislost, vztah blízkosti

blsket subst.m.o-kmen.dub zaklad-cele_paradigma-bleskt+blskt+blsket+blesket ESSC lesk, třpyt, záře, oslnivé, blýskavé světlo, svit

blskot subst.m.o-kmen.dub ESSC lesk, třpyt, záře, oslnivé, blýskavé světlo, svit

blščanec subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov topas:

blščánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC topaz, blyštivý, vysoce lesklý kámen

blščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lesk, nádhera

blščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blyštění, blýskání, záření, vydávání záře

blščík subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták nějaký:

blud subst.m.o-kmen.dub ESSC (po)bloudění, pochybení, omyl, chyba, odchýlení se od správné cesty, nepravost (i přen.);

blúd subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo

bludna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC planeta,

bludnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nepravidelně se objevující zimnice

bludník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo bloudí, kdo se odchýlil od správné cesty

bludovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blud (

bludr subst.m.o-kmen.had ESSC štíhlá, velmi rychle se pohybující (těkající) ryba, piskoř

blúšč subst.m.jo-kmen.meč ESSC břečťan, rychle rostoucí a

blúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bloudění, poblouzení

blúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bloudění, pochybování, odchylování se od správné cesty;

bľvan subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo často zvrací (zvl. kvůli nadměrnému pití), pijan, ožrala

blvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov blití, das Brechen.

bľvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blití (expr.), zvracení, dávení

blysk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC blýsknutí, (za)blýsknutí, lesk

blýskánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC topaz, blýskavý, vysoce lesklý kámen

blýskanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blýskání, blýskot, opakované zablesknutí

blýskavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov blýskavý:



blýskavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC blesk, blýskání

blýskavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC blýskání

blýsket subst.m.o-kmen.dub ESSC blyštění, lesk, záře, třpyt

blýskot subst.m.o-kmen.dub ESSC blesk

blýskota subst.f.a-kmen.žena ESSC blesk

blýskotina subst.f.a-kmen.žena ESSC blýskání, blýskot, blýskavice

blýščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC blesk

bnedovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mluvení (zvl. hlučné a nadměrné), tlachání (?)

bob subst.m.o-kmen.dub ESSC bob obecný, bob koňský, luštěnina užívaná jako potravina, krmivo, hnojivo i léčivo

bobek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bobek, vavřín, vavřínový keř n. strom n. jeho část (větvička ap.)

bobkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bobkování, dělání (vytváření a vypouštění)

bobonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zaříkávání, čáry, pověrečný léčitelský úkon

boboněk subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
ESSC kouzlo, čáry, zaklínadlo ap.,

bobonka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kouzlo, čáry, zaklínadlo ap.,

boboňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC kouzlo, čáry, zaklínadlo ap.,

bobonkář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo bobonky provozuje.

bobovina subst.f.a-kmen.žena ESSC (suché) nadzemní zbytky

bobr subst.m.o-kmen.had ESSC bobr, vodní zvíře s nápadnými zuby

bobrek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bobr, Biber;

bobrostroj subst.m.jo-kmen.meč ESSC bobrovina, tekutina získávaná z bobřích řitních žláz (

bobrovina subst.f.a-kmen.žena ESSC bobří maso

bobrovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo má za úkol lovit bobry (?)

bobřek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bobřík, malý (n. mladý) bobr (

bobřík subst.m.o-kmen.pták ESSC bobřík, malý (n. mladý) bobr

bod subst.m.o-kmen.dub ESSC bodnutí (

bodáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající trny ap.

bodáčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bodláčí

bodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrot (

bodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bodec k pobízení (

bodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bodnutí, bodání, zásah něčím ostrým a špičatým

bodláček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bodláček, malý bodlák

bodláčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bodláčí

bodlák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bodlák, pichlavá rostlina s ostny na listech, zvl. bodlák (Carduus L.), pcháč (Cirsium L.) n. trnovec (Paliurus Mill.)

bodlátivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina opatřená trny,

bodlavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bodlák, rostlina opatřená trny

bodličie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bodláčí

bodlík subst.m.o-kmen.pták ESSC tvor mající bodliny

bodlina subst.f.a-kmen.žena ESSC bodlina, trnovitý výrůstek na kůži

bodlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC bodavost, ostrost

bodnačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pungita,

bodnák subst.m.o-kmen.pták GbSlov pungita,

bograbie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie ESSC purkrabí



bograf subst.m.o-kmen.chlap ESSC purkrabí

bóh subst.m.o-kmen.bóh kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Bůh, Gott,

boháč subst.m.jo-kmen.meč ESSC drahý kámen, rubín (

bohatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC boháč

bohaticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bohačka, bohatá žena

bohatník subst.m.o-kmen.hoch ESSC boháč

bohatost subst.f.i-kmen.kost ESSC bohatství, hojnost; dolož. jen synekd.

bohatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bohatství, množství něčeho hodnotného, zvl. hmotného majetku

bohatstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bohatství, velké množství majetku

bohdákanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nadměrné, zvl. neupřímné dovolávání se Boha slovem

bohdal subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo svoji poživačnost pokrytecky omlouvá slovy

bohla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bolest hlavy

bohobojenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bohabojnost, bázeň z Boha

bohochvalnost subst.f.i-kmen.kost ESSC chvalozpěv (

bohoľud subst.m.o+i-kmen.ľud ESSC boží lid, tj. Izraelité

bohomila subst.f.a-kmen.žena GbSlov theologia:

bohomilost subst.f.i-kmen.kost ESSC boží milost

bohomilovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC teolog, kdo se zabývá naukou o Bohu

bohomluvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC teolog, znalec nauky o Bohu

bohomluven subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC teolog, znalec nauky o Bohu

bohomluvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC teologie, nauka o Bohu

bohomluvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC teolog, znalec učení o Bohu

bohomluvnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov theologia.

bohomoc subst.f.i-kmen.kost ESSC mocnosti, jeden z kůrů nebeské hierarchie

bohomyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC kontemplace, rozjímání o Bohu

bohomyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozjímání o Bohu, kontemplace

bohonošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC serafíni, jeden z kůrů nebeské hierarchie

bohorodicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bohorodice, bohorodička

bohovid subst.m.o-kmen.dub GbSlov Israel

bohumila subst.f.a-kmen.žena ESSC láska k Bohu (?)

bohumluvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC teologie, nauka o Bohu

bohunošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC serafíni, jeden z kůrů nebeské hierarchie

bohuslavna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chvalozpěv (

bohyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC bohyně, božstvo ženského pohlaví

bohyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC bohyně, božstvo ženského pohlaví

bohyník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vykládá boží vůli na základě věštných znamení

bohynník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo bohyňuje, předpovídá, Wahrsager.

bohyňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykládání boží vůle na základě věštných znamení

bóch subst.m.o-kmen.zvuk kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC hovězí kýta n. plec

bochnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS bochník

bochnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bochníček, kus pečiva, zvl. nekvašeného chleba (?)

bochníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bochníček, menší bochník (

bochnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bochníček, menší bochník (

bochničník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bochníček



bochník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bochník, chlebové pečivo zakulaceného tvaru (

boj subst.m.jo-kmen.meč ESSC boj, nepřátelské vojenské střetnutí, válka;

bojař subst.m.jo-kmen.muž MSS bojovník

bójcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bojovník

bojěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bojování, vojenský zápas, válčení, válka

bojěvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC bojovník, válečník, voják

bojišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC bojiště, bitevní pole

bojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bojování, vojenský zápas, válčení, válka

bojovitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC bojovník

bojovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bojovnice

bojovník subst.m.o-kmen.hoch MSS bojovník

bok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bok, postranní část lidského těla

bolehlav subst.m.o-kmen.dub ESSC jedovatá rostlina způsobující mj. závratě, rozpuk jízlivý n. bolehlav

bolehlávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jedovatá rostlina způsobující mj. závratě, rozpuk jízlivý n. bolehlav

bolen subst.m.o-kmen.pán GbSlov Silberlachs.

bolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bolení, bolest

boleslavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (slavnostní) kněžský pás n. součást kněžského pásu, opásání (?)

boleslávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (slavnostní) kněžský pás n. součást kněžského pásu, opásání (?)

bolest subst.f.i-kmen.kost ESSC bolest, bolení, nepříjemný až trýznivý fyzický pocit, utrpení

bolestivost subst.f.i-kmen.kost ESSC postižení bolestí, pociťování bolesti

boléstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bolístka, malé zranění

bolvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC nakažlivý typ malomocenství projevující se jako otevřený vřed, postihující především tvář

bombicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hedvábí

bomila subst.f.a-kmen.žena ESSC láska k Bohu (?)

bor subst.m.o-kmen.dub GbSlov borový les, Kieferwald,

borák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC brutnák lékařský, volský jazyk (lid.)

borek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní:

borgovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dávání n. braní na úvěr, půjčování s úroky

boroděj subst.m.jo-kmen.muž ESSC včelař, kdo se stará o včely

borotina subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina n. dřevina rostoucí zvl. na nehostinných místech (?)

borovicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina n. dřevina rostoucí zvl. na nehostinných místech (?)

borovička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC borůvka, rostlina rostoucí pod borovicí (tj. v borovém lese)

boróvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čečetka, Grässlein

borovnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov borový les, Kieferwald.

borovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC bojovník zdržující se v lese

boryt subst.m.o-kmen.dub ESSC boryt barvířský, rostlina užívaná k barvení na modro

bořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC boření, ničení

bořenina subst.f.a-kmen.žena ESSC lom, místo, kde se těží kámen

bořitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC bořitel, kdo něco boří n. bourá

bosák subst.m.o-kmen.hoch ESSC bosák, kdo je bosý, neobutý

bosákyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC klariska, řeholnice povinná chodit bosa, resp. v

bosákyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC klariska, řeholnice povinná chodit bosa, resp. v

bosota subst.f.a-kmen.žena ESSC bosost, neobutost

bot subst.m.o-kmen.dub ESSC vysoká těsná, přiléhavá, často špičatá kožená bota, sahající ke kotníkům n. i výše



bota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Stiefel,

botka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC botka, malá n. nižší

bótka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC botka, malá n. nižší

bovýčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kvílení, nářek

bovyk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kvílení, nářek

božba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přísaha, v níž se přísahající dovolává Boha jako svědka své pravdomluvnosti

božec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bůžek, pohanská modla

božejník subst.m.o-kmen.hoch ESSC přísežný konšel, jsoucí k výkonu funkce zavázaný přísahou n. slibem

bóžek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bůžek, pohanská modla

boženík subst.m.o-kmen.hoch ESSC přísežný konšel, jsoucí k výkonu funkce zavázaný přísahou n. slibem

boženstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přísežné konšelství

božic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC boží syn

božinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brotan, druh pelyňku,

božínek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brotan, druh pelyňku,

božnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pohanský chrám

božník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zbožný člověk

božstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC božství, boží podstata,

božstvost subst.f.i-kmen.kost ESSC božskost, božství, božská podstata

brabček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov Příjm.:

bráč subst.m.jo-kmen.muž ESSC zloděj, lupič

brada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC brada, vousy rostoucí zvl. na bradě

bradáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC vousáč, kdo má vousy (

bradál subst.m.o-kmen.chlap ESSC vousáč, kdo má vousy (

bradaticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bradatice, válečná n. tesařská sekera s širokou čepelí rozšiřující se při ostří a tvořící při patě (tech.) tzv. bradu

bradatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bradatice, válečná n. tesařská sekera s širokou čepelí rozšiřující se při ostří a tvořící při patě (tech.) tzv. bradu

bradavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC chorobný novotvar vyznačující se zduřením tkáně, zvl. bradavice

bradavička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prsní bradavka

bradavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prsní bradavka

bradieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC bradýř, holič, vykonávající i některé léčebné úkony

bradka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vousy, zvl. na bradě, bradka

brádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vousy, zvl. na bradě, bradka

bradlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní.

bradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bradlo, skalní útes, ostré skalisko vyčnívající vzhůru

bradoholič subst.m.jo-kmen.muž ESSC bradýř, holič, vykonávající i některé léčebné úkony

bradúš subst.m.jo-kmen.muž ESSC vousáč, člověk nápadný svými vousy (

bradýř subst.m.jo-kmen.muž ESSC bradýř, holič, vykonávající i některé léčebné úkony

bragman subst.m.o-kmen.pán ESSC indický kněz, bráhman,

brah subst.m.o-kmen.zvuk ESSC konstrukce střechy posuvně spočívající na sloupech a sloužící k zakrytí stohu slámy, obilí ap.

brach subst.m.o-kmen.hoch ESSC bratr

bracháček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brach, druh, přítel ap.

brachek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bratříček

brak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC co je přebrané n. vybrané ze skupiny jednotlivin téhož druhu

bran subst.f.i-kmen.kost ESSC zbraň, nástroj k obraně n. boji

braň subst.f.i-kmen.kost ESSC zbraň, nástroj k obraně n. boji



brána subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC brány, zemědělské nářadí užívané k vláčení půdy

branba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bránění, Vertheidigung.

branc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC rostlina

bráncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ochránce, opatrovník, pomocník

bráňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bránění (se), obrana, zvl. se zbraní v ruce

bránicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC mázdra, blána vystýlající břišní dutinu a kryjící většinu orgánů v ní, pobřišnice

branič subst.m.jo-kmen.muž ESSC branitel (arch.), obránce, obhájce

bránička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá mázdra, blána vystýlající břišní dutinu a kryjící většinu orgánů v ní, pobřišnice

bránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC braní, odebírání, zvl. násilím n. nezákonně, loupení, loupež

branitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC branitel (arch.), obránce, ochránce

branka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC branka, malá

branšac subst.m.o-kmen.dub ESSC věno nevěstino, majetek poskytovaný manželkou n. jejími zástupci manželovi k úhradě nákladů spojených s manželstvím

brantšac subst.m.o-kmen.dub ESSC věno nevěstino, majetek poskytovaný manželkou n. jejími zástupci manželovi k úhradě nákladů spojených s manželstvím

brašek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

brašík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm :

brašna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brašna, cestovní zavazadlo

brat subst.m.o-kmen.pán GbSlov bratr, Bruder.

bratr subst.m.o-kmen.chlap ESSC bratr, sourozenec mužského pohlaví

bratran subst.m.o-kmen.pán ESSC syn otcova bratra, bratranec (od otcova bratra)

bratrana subst.f.a-kmen.žena ESSC dcera otcova bratra, sestřenice (od otcova bratra)

bratraňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratrovo dítě, bratrovo děťátko

bratráně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC bratrovo dítě

bratranec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC syn otcova bratra, bratranec (od otcova bratra)

bratránek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC syn otcova bratra, bratranec (od otcova bratra)

bratranicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dcera otcova bratra, sestřenice (od otcova bratra)

bratranka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dcera otcova bratra, sestřenice (od otcova bratra)

bratrobijcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Brudermörder.

bratrobijec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Brudermörder.

bratrobivcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratrovrah

bratrobívcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratrovrah

bratrovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratrství, vztah mezi bratry

bratrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bratrství, vztah mezi bratry

bratrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratrství, vztah mezi bratry

bratřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC bratřík, bratříček, sourozenec mužského pohlaví

bratřenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bratr

bratřěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratr, sourozenec mužského pohlaví

bratřícě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bratříčkové, bližní, souvěrci

bratříček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratřík, vyznavač radikální reformace, zvl. příslušník husitské obce n. člen jednoty bratrské

bratřie subst.m+f.ьja-kmen.bratřie GbSlov bratrové, Brüder,

bratřík subst.m.o-kmen.hoch ESSC bratr, bratříček, sourozenec mužského pohlaví

bratřina subst.f.a-kmen.žena GbSlov bratrstvo.

bratřivie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bratrství

bratřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bratrství, vztah mezi bratry



bratřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bratrství, vztah mezi bratry

bratstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Přátelství bratrské, Bruderschaft.

brav subst.m.o-kmen.had ESSC drobné dobytče menší než skot, ovce, koza,

bravě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC drobné dobytče,

brávek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobné dobytče,

bravina subst.f.a-kmen.žena ESSC bravina, maso

bravně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mořský tvor připomínající brav n. menší skot,

bravník subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták toho jména.

brázda subst.f.a-kmen.žena ESSC brázda, pluhem, rádlem ap. vyoraná rýha v půdě

brázdník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo brázdí půdu, oráč (?)

brážek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přístřešek, kryt nad nějakým prostorem podobný malému

bražina subst.f.a-kmen.žena GbSlov místnost nějaká při stavení hospodářském;

brček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

brčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov brknutí:

brčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chřestot, cinkot (?)

brdce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jm. místní:

brdlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC součást tkalcovského stavu, brdo, tkalcovský hřeben

brdnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC hrbáč, člověk znetvořený hrbem (?)

brdo subst.n.o-kmen.město ESSC součást tkalcovského stavu, brdo, tkalcovský hřeben,

brebtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC brebtání, nesrozumitelné n. nadměrné mluvení

brebtavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brebta, mluvka, žvanil, nadměrně n. nesmyslně mluvící člověk

brev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Augenbraue,

breviář subst.m.jo-kmen.meč ESSC stručný komentář

brh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jednoduchý příbytek, např. doupě, jeskyně, chýše, stan

brhel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména:

brhlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména:

bric subst.m.jo-kmen.peniez ESSC cizokrajné ovoce připomínající jablko

brk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC brk, větší ptačí pero, zvl. z křídla

brkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov létání, Flug.

brla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC berla, (opěrná) hůl

brloh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podestlání, lůžko, zvl. zvířecí, pelech, brloh

brlóžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé nuzné obydlí, chýše, bouda

brně subst.f.ja-kmen.kršně plurale_tantum GbSlov brnění, Panzer;

brněnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kroužkové brnění, pancíř

brněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC břinčení, řinčení

brnieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

brnieřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

brnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lůžko

broc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC mořena barvířská, červeně barvící rostlina

broč subst.m.jo-kmen.meč ESSC mořena barvířská, červeně barvící rostlina

brod subst.m.o-kmen.dub ESSC brod, mělčina, místo vhodné k přejití vody

brodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní:

broj subst.m.jo-kmen.meč ESSC nashromážděné potřebné věci, výbava k něčemu

brojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obávání se o něco, neklid, nepokoj



brokně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bílá sukně, svrchní část kněžského oděvu

bron subst.m.o-kmen.had ESSC brůna, bělouš, bílý n. velmi světlý kůň

bróna subst.f.a-kmen.žena ESSC brůna, bílá n. velmi světlá klisna

bronec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk s nápadně světlými až bílými vlasy a kůží (?)

broska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brukvovitá rostlina, zelí ap.

broskev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Pfirsich;

brotan subst.m.o-kmen.dub ESSC pelyněk brotan

brotec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mořena barvířská, červeně barvící rostlina

broźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC brodění, hledání

brozěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo bydlí na brodě, při brodě.

brslen subst.m.o-kmen.dub ESSC plod brslenu tvarem připomínající vřeteno s přeslenem, popř. plod bez stopky připomínající pouze přeslen

brslicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC plody keře brslenu, kvadrátky (lid.)

brsněl subst.m.o-kmen.dub ESSC plod brslenu tvarem připomínající vřeteno s přeslenem, popř. plod bez stopky připomínající pouze přeslen

brsniel subst.m.o-kmen.dub ESSC plod brslenu tvarem připomínající vřeteno s přeslenem, popř. plod bez stopky připomínající pouze přeslen

bršlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC plody keře brslenu, kvadrátky (lid.)

bršněl subst.m.o-kmen.dub ESSC plod brslenu tvarem připomínající vřeteno s přeslenem, popř. plod bez stopky připomínající pouze přeslen

brt subst.f.i-kmen.kost ESSC brť, dutina ve stromě, v níž žijí divoké včely

brták subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Příjm.:

brtně subst.f.ja-kmen.kršně ESSC brť, dutina s úlem včel

brtník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov včelař,

brúček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brouček, malý brouk

bručěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bzučení

brúk subst.m.o-kmen.pták ESSC hmyz schopný létat, zvl. brouk

brunát subst.m.o-kmen.dub ESSC brunát, vzácná tkanina tmavě rudé (rudohnědé ap.) barvy

brunátnost subst.f.i-kmen.kost ESSC brunátná (tmavě rudá, rudohnědá ap.) barva

bruně subst.f.ja-kmen.dýně plurale_tantum ESSC kroužkové brnění, pancíř, ochranný válečný oděv pokrývající zvl. trup

brunieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

brus subst.m.o-kmen.dub ESSC brus, tvrdý kámen (jako nástroj n. zařízení) uzpůsobený k broušení ap., zvl. k ostření kovových předmětů

brusec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kus tkaniny určený k utírání, ručník ap.

brúsek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brousek, malý

brusič subst.m.jo-kmen.muž ESSC brusič

brusidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brus, brousidlo

brusiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum ESSC jemné odpadky vzniklé při broušení kovu

brusnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC brusinky

brusnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brusinky

brúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC jemný odpad vzniklý při broušení kovu,

brvař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo dělá n. udržuje

brvno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC břevno, kláda, nahrubo opracovaný kmen stromu,

brykyš subst.m.jo-kmen.meč ESSC bruggské sukno, sukno vyráběné ve městě Bruggy

bryl subst.m.o-kmen.dub GbSlov beryllus

brynda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Gepantsche.

bryžděl subst.f.i-kmen.kost ESSC nápoj (?)

bryžděl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

bryžděl subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je



brýžděl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

brýžděl subst.m.o-kmen.dub ESSC nápoj (?)

brzěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov obyvatel brd.

brzicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vepřový lalok (?)

brzkost subst.f.i-kmen.kost ESSC brzkost, rychlost, krátká doba

brzost subst.f.i-kmen.kost ESSC chvat, spěch

bržec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý příbytek, chýška

bržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chýška

bržišče subst.n.jo-kmen.moře MSS hnízdo, doupě

břěč subst.f.i-kmen.kost ESSC sladký nekvašený (?) nápoj připravovaný v lékařství

břěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sladký nápoj z ovoce, medu ap.

břěčtan subst.m.o-kmen.dub ESSC popínavá rostlina, zvl. břečťan, popenec, svlačec, posed ap.,

břěčtánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plazivá popínavá rostlina, zvl. břečťan, popenec ap.

břěh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC přirozená vyvýšenina zemského povrchu, pahorek, vrch ap.

břěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jeřáb břek, strom s bohatým bílým květenstvím a trsy plodů

břěkyně subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC jeřabina, plod jeřábu břeku

břěkyni subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC jeřabina, plod jeřábu břeku

břěménce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svazek, balíček

břěménko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zavazadélko, malé zavazadlo

břěmeno subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
ESSC břemeno, náklad, zvl. těžký

břěmiečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malé břímě, břemínko

břenk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vzlykot, nářek, naříkání

břěsk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jeřáb břek, strom s bohatým bílým květenstvím a trsy plodů

břěskev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Pfirsich;

břěskva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Pfirsich;

břěskvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Pfirsich;

břěst subst.m.o-kmen.dub ESSC jilm

břev subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC kláda (

břevno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC břevno, kláda, nahrubo opracovaný kmen stromu,

břězcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá břízka, popř. březový porost (?)

břězen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov März;

břězh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC úsvit, rozbřesk

břězie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC březový porost

břězina subst.f.a-kmen.žena ESSC březový porost, zvl. les, háj ap.

břězinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní.

břězk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC úsvit, rozbřesk

břězka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

břězohlávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptáček s černobílou hlavou, zvl. sýkora koňadra

břěžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chyše, Hütte.

břěžěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo bydlí na břehu.

břic subst.m.jo-kmen.peniez ESSC cizokrajné ovoce připomínající jablko

břičtan subst.m.o-kmen.dub ESSC popínavá rostlina, zvl. břečťan, popenec, svlačec, posed ap.,



břidkost subst.f.i-kmen.kost ESSC ostrost, jasnost

břiečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sladký nápoj z ovoce, medu ap.

břiemě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
ESSC břemeno, náklad, zvl. těžký

břiemiečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zavazadélko, malé zavazadlo

břiemostrážna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stavba určená ke střežení nákladu (?)

břienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jalovec chvojka,

břieza subst.f.a-kmen.žena ESSC strom se světlou kůrou, zvl. bříza, popř. vrba, osika ap.

břiezě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC strom se světlou kůrou, zvl. bříza, popř. vrba, osika ap.

břiezha subst.f.a-kmen.žena ESSC kůra

břiezka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kůra

břiežek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pahorek, vršek, stráň

břitov subst.m.o-kmen.dub GbSlov hřbitov, Friedhof,

břítov subst.m.o-kmen.dub ESSC hřbitov, pohřebiště, ohrazený prostor sloužící k pohřbívání, zvl. kolem kostela

břitva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC břitva, ostrý nástroj sloužící k holení, stříhání, řezání ap.

břuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC břicho, spodní část trupu mezi hrudníkem a pánví charakteristická vypouklým klenutím

břucháč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se oddává nadměrnému požívání jídla a pití, opilec, žrout, břichopas

břuchal subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk s velkým břichem, břicháč, tlusťoch

břucho subst.n.o-kmen.klubko ESSC břicho, spodní část trupu mezi hrudníkem a pánví charakteristická vypouklým klenutím

břuchodřvi subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum ESSC lůno, klín

břuchodřvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vulva

břuchopln subst.m.o-kmen.pán ESSC břichopas, kdo si nadměrně plní břicho

břuchoplncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC břichopas, kdo si nadměrně plní břicho

břušce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bříško, bříšek, vypuklina při nějaké věci, das Bauchige an einer Sache.

břušec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lůno, život

břúšek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba nějaká.

břúško subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba nějaká.

břušnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žíla v břiše n. ve slabinách (?)

břvař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo dělá n. udržuje

bubal subst.m.o-kmen.had ESSC mohutné rohaté zvíře, buvol, tur, zubr ap.

búbal subst.m.o-kmen.had GbSlov buvol, Büffel.

bubanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC karbunkul, např. morová dýměj, (zarudlý) vřed vyvolaný morem

búbel subst.m.jo-kmen.meč ESSC tvor s výraznou hlavou, druh zrůdného člověka (?)

búbel subst.m.o-kmen.had pridane_lemma_ve_sl_je

buben subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC buben, bicí hudební nástroj

bubének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

bubennička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hráčka na

bubenník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nemoc

bublánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mumlání, mrmlání, drmolení, nezřetelné vyslovování

bublanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC duběnka, novotvar ve tvaru koule na dubovém listu (popř. na jiné části stromu)

bublének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

bublénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bublina, Wasserblase:

bubnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS bubínek

bubník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Trommler:



bubnovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bubnování, údery do bubnu

bucifal subst.m.o-kmen.had GbSlov Bucephalus.

búček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.

búčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov boučí, Buchenwald.

bučina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Buchenwald.

bučinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jm. místní.

búda subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC bouda, stan, chatrč, chýše, nouzový příbytek, stavení z větví, plátna ap.

budič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo je bdělý, ostražitý (hlídač, strážný ?)

budičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strážní služba

budka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

budna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pouzdro, schránka na předměty (?)

budnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník zhotovující pouzdra (?)

budova subst.f.a-kmen.žena ESSC budova, stavba

budovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC budování, výstavba (?)

bufa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC žába, zvl. ropucha

buffa subst.f.a-kmen.žena GbSlov žába, Frosch;

buch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov bouchnutí, Knall, Schlag,

buchač subst.m.jo-kmen.meč ESSC vodní tvor (?)

buchen subst.m.o-kmen.dub ESSC zhoubná nemoc, snad rakovina (?)

bucher subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co je nabobtnalé, např. pupenec (u rostlin),

buchetnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC úder, rána pěstí

buchně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov neduh nějaký:

bujař subst.m.jo-kmen.muž ESSC bujný člověk, zvl. kdo se chová nevázaně

bújař subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo si bujně, nezřízeně vede

bújě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bujnost, životní síla (okázale projevovaná?)

bujěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bujnost (způsobující nevázané chování)

bújěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov üppiges Schwelgen.

bujenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bujnost, prudkost životní síly

bujník subst.m.o-kmen.hoch ESSC bujný člověk (nevázaně projevující zálibu v okázalosti, nádheře ?)

bujnost subst.f.i-kmen.kost ESSC bujnost, životní síla, živost

bújnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Üppigkeit; Muthwille; Pracht.

buk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC buk, popř. strom podobný buku

búk subst.m.o-kmen.pták ESSC obludný tvor podobný býku (sr.

bukač subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták vydávající (ve vodě n. v noci) pronikavý houkavý zvuk, bukač, výr ap.

búkal subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo bouká.

búkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC houkavý ap. zvuk (znějící jako bú),

bukev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bukvice

bukomor subst.m.o-kmen.had ESSC cizokrajný pták s dlouhým zobákem vydávající houkavý zvuk (úmorně pronikavý?)

bukomorník subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták toho jména:

bukovicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina z rodu Betonica užívaná v lékařství, bukvice lékařská ap.

bukva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC buk, popř. strom podobný buku

bukvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bukvice

bukvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC (?)

bukvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. bukvice lékařská, třemdava



bukvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina užívaná v lékařství proti nemocem hlavy (bukvice lékařská ?)

bukvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC semena buku, bukvice (pl.)

bukyně subst.f.ja-kmen.mzhyni GbSlov bukvice, Bucheichel

bula subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC pečeť na dokumentech vydávaných papežským úřadem

búla subst.f.a-kmen.žena GbSlov boule, Beule,

bulař subst.m.jo-kmen.muž ESSC úředník ustanovený k připevňování papežských pečetí (

bulát subst.m.o-kmen.dub ESSC cizokrajná ocel (tvrdá a lesklá)

bule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pečeť na dokumentech vydávaných papežským úřadem

bulla subst.f.a-kmen.žena GbSlov Bulle.

bullař subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo pečetí buly

bulle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Bulle.

bumbal subst.m.o-kmen.chlap ESSC bumbal, pijan

búr subst.m.o-kmen.chlap ESSC selský hňup

burág subst.m.o-kmen.zvuk ESSC brutnák lékařský, volský jazyk (lid.)

burák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC brutnák lékařský, volský jazyk (lid.)

burd subst.m.o-kmen.had ESSC kříženec koně a oslice, mezek

burda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bouře, nepokoj

burdéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC zbraň, zvl. bodná, končíř ap.

burdun subst.m.o-kmen.had ESSC kříženec koně a oslice, mezek

burgmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC purkmistr, starosta, hlava obce, zvl. města, nejvyšší obecní úředník zprvu vybíraný, později volený ze sboru konšelů

burgovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dávání n. braní na úvěr, půjčování s úroky

burgraf subst.m.o-kmen.chlap ESSC purkrabí

bursnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC mnich spravující klášterní pokladnu, klášterní pokladník

búřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bouře, bouřka, rozpoutání živlů

búřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bouření (živlů), bouře, bouřka

buřič subst.m.jo-kmen.muž ESSC buřič, kdo podněcuje nepokoj(e), rozbroj(e) ap.

buřičín subst.m.o-kmen.dub ESSC prudký (severní n. severovýchodní) vítr přinášející bouře, boreas

búřičín subst.m.o-kmen.dub ESSC vítr přinášející bouři n. špatné, zvl. bouřlivé počasí

búřivost subst.f.i-kmen.kost ESSC bouřivost, bouřkovost

búřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bouřka, bouře

bušpan subst.m.o-kmen.dub ESSC zimostráz, buxus, pušpan (nář.)

bušpán subst.m.o-kmen.dub ESSC zimostráz, buxus, pušpan (nář.)

bušpana subst.f.a-kmen.žena ESSC zimostráz, buxus, pušpan (nář.)

butně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC putýnka, koš n. ošatka, dřevěná n. proutěná nádoba

buval subst.m.o-kmen.had ESSC mohutné rohaté zvíře, buvol, tur, zubr ap.

buvol subst.m.o-kmen.had GbSlov Büffel;

búzce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pás, opasek

buźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC buzení, probouzení

býčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov Bullenkalb.

býček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

bydlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obydlí (zvl. skromné), příbytek

bydlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obyvatel něčeho, kdo bydlí (přebývá) na n. v něčem

bydleč subst.m.jo-kmen.muž ESSC obyvatel něčeho, kdo bydlí na n. v něčem

bydlenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo někde bydlí, obyvatel



bydľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo někde bydlí, obyvatel

bydlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přebývání, setrvávání, zvl. bydlení

bydľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přebývání, setrvávání, zvl. bydlení

bydlič subst.m.jo-kmen.muž ESSC obyvatel něčeho, kdo bydlí na n. v něčem

bydlišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo k přebývání (pobývání), bydliště

bydlitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC obyvatelka

bydlitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC obyvatel něčeho, kdo bydlí (přebývá) na n. v něčem

bydlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obyvatel něčeho, kdo bydlí na n. v něčem

bydlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC sufficerent

bydlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bytí, žití, přebývání, zvl. bydlení někde

bych subst.m.o-kmen.hoch ESSC honit bycha, tj. pozdě litovat něčeho

býk subst.m.o-kmen.pták ESSC býk

býkohlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov minotaurus

býkovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov znamení nebeské toho jména, Stier.

býkovina subst.f.a-kmen.žena ESSC býčí maso

býl subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina, zvl. bylina

býlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rostliny (rostlinstvo), zvl. byliny

býlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlinka, bylinka

býlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rostliny, zvl. byliny

bylíce subst.n.jo-kmen.moře MSS rostlinky

býlíce subst.n.jo-kmen.moře ESSC býlíčko, drobné rostlinky

bylíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bylíce.

býlíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC býlíčko, drobné rostlinky

bylina subst.f.a-kmen.žena ESSC bylina, rostlina s měkkým stonkem, opak dřeviny

bylinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bylinný porost

bylinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bylinka, drobná bylina

býlo subst.n.o-kmen.město ESSC bylina

bylost subst.f.i-kmen.kost ESSC podstata

býlunkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC bylinkář

byryl subst.m.o-kmen.dub GbSlov beryllus

bys subst.m.o-kmen.dub ESSC kment, jemná lněná tkanina

bystrost subst.f.i-kmen.kost ESSC rychlost

bystřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC bystřina

bystřen subst.f.i-kmen.kost GbSlov bystřina, Giessbach.

bystřeně subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov bystřina, Giessbach.

bystřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov bystřina, Giessbach.

bystřicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bystřina

bystřina subst.f.a-kmen.žena ESSC bystřina, potok s velkým spádem a prudkým tokem (

byt subst.f.i-kmen.kost GbSlov Wesenheit, Dasein, essentia, existentia.

byt subst.m.o-kmen.dub ESSC bytí, jsoucno

byť subst.f.i-kmen.kost MSS podstata

bytec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov peritus

bytečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jsoucnost



bytedelstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bytí, jsoucno

bytedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obyvatel

bytedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC podstata, základní rys

bytel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bytel (Kochia L.), poléhavá rostlina s hvězdicovitě uspořádanou nadzemní částí

bytelnost subst.f.i-kmen.kost MSS podstata, povaha

bytenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bytí, jsoucno

bytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bytí, existence

bytnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jsoucnost, existence

bytost subst.f.i-kmen.kost ESSC jsoucnost

bytovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC jsoucnost, bytí

bytstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bytí, jsoucnost (

bytstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bytí, jsoucnost (

bývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pobyt, přebývání (?)

byvol subst.m.o-kmen.had GbSlov Büffel.

byzant subst.m.o-kmen.dub ESSC zlatý peníz, zlatý (zpodst.), český dukát (?)

bzděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bzdění, (vy)pouštění větrů

bzdich subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pšouk, bzdina (?)

bzdinák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC konečník

bzdinavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk bzdící, (vy)pouštějící větry (vulg.)

bzina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC bezinka, plod bezu

bzovina subst.f.a-kmen.žena ESSC lodyhy bezu ap., bezová

cac subst.m.o-kmen.dub ESSC cecek

cafúr subst.m.o-kmen.chlap ESSC kacíř

cajch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov znamení, Zeichen,

cajcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC cícha, povlak na peřinu n. polštář

cajchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC cejchování, označování jakosti (?)

cajkéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC arkýř, část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvl. s obrannou funkcí

cajn subst.m.o-kmen.dub ESSC měkký stříbřitý snadno opracovatelný kov, zvl. cín

cajnovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pocínovávání, opatřování něčeho vrstvou cínu

cál subst.m.o-kmen.dub ESSC peníz vyšší hodnoty

cálbret subst.m.o-kmen.dub ESSC stůl na vyplácení n. směnu peněz

calta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC různě formované ploší pečivo, placka, vdolek, koláč ap., calta (arch. a nář.)

cán subst.m.o-kmen.dub ESSC cán, kovový prut, sloužící zvl. pro výrobu mincí

candar subst.m.o-kmen.dub ESSC cár, utržený kus tkaniny (?)

candár subst.m.o-kmen.dub ESSC cár, utržený kus tkaniny (?)

candát subst.m.o-kmen.dub ESSC cendelín (arch.), polohedvábná látka

capart subst.m.o-kmen.dub MSS vojenský nebo akademický plášť

caskún subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba nějaká:

cdřě subst.f.ja-kmen.přě ESSC plod cedru, cedrová šiška (?)

cecek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prs, ňadro, popř. prsní bradavka

cecíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prsíčka, ňadérka

cecík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC prs, ňadro, popř. prsní bradavka

cědič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo posuzuje spravedlivost, oprávněnost hněvu

cědídlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov cědidlo.



cědidlník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC náčiní na cezení

cědidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC náčiní na cezení, např. z proutí

cedr subst.m.o-kmen.dub ESSC cedr n. jalovec

cedrovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov cedroví, die Cedern:

cedryš subst.m.jo-kmen.meč ESSC cedr n. jalovec

cedřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC plod cedru, cedrová šiška (?)

cedřiš subst.m.jo-kmen.meč ESSC cedr n. jalovec

cedule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC list, dopis, listina na jednotlivém archu

cedulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cedulka, lístek, krátká písemnost malého rozsahu

cěgléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC měšečník, výrobce měšců

cech subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov znamení, Zeichen,

céch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov znamení, Zeichen,

cechmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC cechmistr, hlava cechu, volený představitel cechu

cechmejstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC cechmistr, hlava cechu, volený představitel cechu

cechmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC cechmistr, hlava cechu, volený představitel cechu

cechmistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Zunftmeisterschaft.

cechník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo opatřuje nějakou listinu

cechovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC příslušník, člen

cejch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC značka potvrzující jakost díla n. jeho původ

cejcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov ziahha,

cejchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov cejchování.

cejn subst.m.o-kmen.dub GbSlov Zinn,

cejška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov cícha.

cekcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potyčka, šarvátka

cěkléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC měšečník, výrobce měšců

cektovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potyčka, šarvátka

cela subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC klášterní cela, ložnice mnicha n. jeptišky

celauf subst.m.o-kmen.dub ESSC nájezd, jízdní útok

cele subst.f.ja-kmen.dušě MSS cela, kobka

cělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS celení, zacelování, hojení

cěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zacelování, hojení

celicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC malá cela, komůrka

celidon subst.m.o-kmen.dub ESSC vlaštovičník

celidoň subst.m.jo-kmen.meč ESSC vlaštovičník

celidoní subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC vlaštovičník

celidonie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC vlaštovičník

cělík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kerblík, léčivá rostlina používaná mj. na hojení ran

cělistvost subst.f.i-kmen.kost ESSC celistvost, ucelenost, ucelený ráz

cella subst.f.a-kmen.žena GbSlov Zelle,

celle subst.f.ja-kmen.dušě MSS cela, kobka

cellicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malá cela, kobka, komůrka

celnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo, kde je vybíráno clo

celník subst.m.o-kmen.hoch ESSC celník, výběrčí cla

cělník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá rostlina podporující zacelování ran, jitrocel



cělo subst.n.o-kmen.město ESSC celost, úplnost

cělost subst.f.i-kmen.kost GbSlov celost, neporušenost, Gänze, Unversehrtheit;

cělota subst.f.a-kmen.žena ESSC celost, úplnost

cělovač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo líbá, celuje

cělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC líbání

celpret subst.m.o-kmen.dub MSS výplatní deska

cělpret subst.m.o-kmen.dub ESSC počitadlo, počitací deska, abakus

cempret subst.m.o-kmen.dub ESSC počitadlo, počitací deska, abakus

cěna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC cena, hodnota něčeho v penězích

cendal subst.m.o-kmen.dub ESSC cendelín (arch.), polohedvábná látka

cendalín subst.m.o-kmen.dub ESSC cendelín (arch.), polohedvábná látka

cendát subst.m.o-kmen.pán GbSlov Schiel, Zander;

cendelín subst.m.o-kmen.dub ESSC cendelín (arch.), polohedvábná látka

cendort subst.m.o-kmen.dub ESSC cendrdot (arch.), hedvábná n. polohedvábná látka

cěňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC cenění, oceňování, určování ceny

cěnitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo určuje cenu něčeho, např. odhadce

centaur subst.m.o-kmen.had ESSC kentaur, bytost s horní polovinou těla lidskou a dolní koňskou

centaura subst.f.a-kmen.žena ESSC zeměžluč, léčivá rostlina

centnéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC centnýř, centnéř (hist.), váhová jednotka (přibližně 50 kg)

cěp subst.m.o-kmen.dub ESSC cep, nářadí k mlácení obilí

cěpal subst.m.o-kmen.had ESSC kaprovitá ryba

cěpar subst.m.o-kmen.dub ESSC horká pára v lázni (?)

cěpet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vztek, zuřivost, zběsilost

cěpník subst.m.o-kmen.hoch ESSC bojovník ozbrojený cepem

cepter subst.m.o-kmen.dub ESSC berla, hůl symbolizující duchovní moc svého držitele

ceraror subst.m.o-kmen.dub ESSC polodrahokam tohoto jména, hromový kámen (lid.)

cerát subst.m.o-kmen.dub ESSC voskovec, polotuhý léčivý přípravek k místnímu použití s velkým podílem vosku, tužší než mast a měkčí než „flastr“

cěrekev subst.f.ъv-kmen.svekrev
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

cierkev+cěrekev/tvary_s_koncovkou-cierkv+cěrekv
MSS kostel, chrám

cěrekvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC kostelík, malý kostel, zvl. dřevěný

ceremoní subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC církevní obřad

ceremonie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC církevní obřad

cerimoní subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC církevní obřad

cerimonie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC církevní obřad

cerovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC změkčování, zpoddajňování namáčením

ceruše subst.f.ja-kmen.dušě ESSC olovnatá běloba

cěsta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC cesta, upravený (zvl. jednoduchý) pruh země sloužící pěší n. jízdní přepravě někoho, něčeho někam, zř. stezka n. pěšina;

cěstala subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC živočich podobný králíkovi

cěstář subst.m.jo-kmen.muž ESSC cestář, kdo udržuje

cěstník subst.m.o-kmen.hoch ESSC cestář, kdo udržuje

cět subst.m.o-kmen.had ESSC velký mořský živočich (

cětka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tenký okrouhlý n. půlměsícovitý ozdobný plíšek

cětkař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

cetkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS harcování, šarvátka, půtka



cetvár subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina se ztluštělým oddenkem, užívaná jako lék, cicvár (Curcuma zedoaria)

cěv subst.f.i-kmen.kost GbSlov třtina, třtina dutá, trubka, cívka; Rohr, Röhre, Spule;

cěva subst.f.a-kmen.žena GbSlov třtina, třtina dutá, trubka, cívka; Rohr, Röhre, Spule;

cězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Příjm.:

cěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC cezení, procezování

cíbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC urážlivý posunek znázorňující pomocí prstů penis, fík (

cibob subst.m.o-kmen.dub ESSC urážlivý posunek (

ciboř subst.m.jo-kmen.meč ESSC ciborium, nádoba sloužící k ukládání hostie

cibrotan subst.m.o-kmen.dub ESSC aromatická bylina, zvl. pelyněk brotan (Artemisia abrotanum L.)

cibrtan subst.m.o-kmen.dub ESSC aromatická bylina, zvl. pelyněk brotan (Artemisia abrotanum L.)

cibulář subst.m.jo-kmen.muž ESSC cibulář, pěstitel cibule

cibule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC cibule, rostlina pěstovaná pro podzemní zdužnatělou část užívanou jako pochutina n. lék, cibule kuchyňská (Allium cepa L.), zvl. její kulovitá, slupkou obalená zdužnatělá podzemní část

cibulína subst.f.a-kmen.žena ESSC odrůda hrušek n. jablek cibulovitého tvaru

cibulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá cibule

cibulník subst.m.o-kmen.hoch ESSC cibulář, pěstitel cibule

cicer subst.m.o-kmen.dub ESSC olejnatá luštěnina užívaná i jako součást léků, cizrna (Cicer L.)

cicera subst.f.a-kmen.žena GbSlov Kichererbse a cicera

cicvar subst.m.o-kmen.dub MSS cicvár

cicvár subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina se ztluštělým oddenkem, užívaná jako lék, cicvár (Curcuma zedoaria)

cicvař subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Zittwer,

ciecha subst.f.a-kmen.žena ESSC cícha, povlak na peřinu n. polštář

ciechla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cícha, povlak na peřinu n. polštář

ciepal subst.m.o-kmen.had ESSC kaprovitá ryba

cierkev subst.f.ъv-kmen.svekrev
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

cierkev+cěrekev/tvary_s_koncovkou-cierkv+cěrekv
MSS kostel, chrám

cierkvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC kostelík, malý kostel, zvl. dřevěný

ciesarstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC císařství, císařská moc, moc představovaná císařem

ciesarstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC císařství, císařská moc, moc představovaná císařem

ciesař subst.m.jo-kmen.muž ESSC císař, panovník rozlehlé říše, zvl. s centrem v Římě; též fig.

ciesařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC císařova dcera

ciesařna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC císařovna, panovnice v císařském postavení

ciesařovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC panování v postavení císaře

ciesařovic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC císařův syn

ciesařovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC císařovna, panovnice v císařském postavení; též fig.

ciesařovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC císařství, císařská moc

ciesařovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC císařství, císařská moc

ciesařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC císařství, císařská moc, moc představovaná císařem

ciesařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC císařství, císařská moc, moc představovaná císařem

ciesta subst.f.a-kmen.žena ESSC cesta, upravený (zvl. jednoduchý) pruh země sloužící pěší n. jízdní přepravě někoho, něčeho někam, zř. stezka n. pěšina;

ciev subst.f.i-kmen.kost kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov třtina, třtina dutá, trubka, cívka; Rohr, Röhre, Spule;

cieva subst.f.a-kmen.žena MSS třtina

cievě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC duté stéblo n. trubička;

cievie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC céví, soustava kolíků na hřídeli přenášející pohyb palečního kola na svrchní mlýnský kámen

cievka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trubička, malá trubice (pův. rostlinného původu, stéblo ap.);



cifra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov číslice, Ziffer;

cigán subst.m.o-kmen.pán ESSC cikán, příslušník kočovného kmene věnujícího se mj. věštění

cihelna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cihelna, výrobna cihel

cihelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC cihelna

cihelnik subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Ziegler:

cihelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC cihlář, řemeslný výrobce cihel

cihelník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jedovatá rostlina s květy cihlové barvy, zvl. lýkovec (Daphne L.) n. skočec (Ricinus L.)

cihla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tabulka, plochý deskovitý útvar (

cihlář subst.m.jo-kmen.muž ESSC cihlář, řemeslný výrobce cihel

cihléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC cihlář, řemeslný výrobce cihel

cihlicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov cihla.

cích subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov znamení, Zeichen,

cícha subst.f.a-kmen.žena ESSC cícha, povlak na peřinu n. polštář

cíchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC cejchování, označování jakosti (?)

cik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC míra malé hodnoty užívaná v soukenictví (?)

cikáda subst.f.a-kmen.žena ESSC drobný živočich vydávající vrzavé zvuky, luční kobylka n. cvrček

cikán subst.m.o-kmen.pán ESSC cikán, příslušník kočovného kmene věnujícího se mj. věštění

cíl subst.m.jo-kmen.meč ESSC mez, hranice, čára (zvl. myšlená) vymezující prostor n. pojem

ciliarcha subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC velitel ozbrojeného oddílu o tisíci mužů (

cilla subst.f.a-kmen.žena GbSlov Zelle,

cille subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Zelle,

cimboř subst.m.jo-kmen.meč ESSC ciborium, nádoba sloužící k ukládání hostie

cimbořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ciborium, nádoba sloužící k ukládání hostie

cimbuřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ciborium, nádoba sloužící k ukládání hostie

cimentovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvápňování, přeměna na prášek vápenitého vzhledu (?)

cimín subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina užívaná jako koření, skořice (?)

cimiter subst.m.o-kmen.dub ESSC hřbitov

cimrman subst.m.o-kmen.pán ESSC tesař

cín subst.m.o-kmen.dub ESSC měkký stříbřitý snadno opracovatelný kov, zvl. cín

cinádr subst.m.o-kmen.dub ESSC rybí vnitřnosti (?)

cinamom subst.m.o-kmen.dub ESSC skořice

cínař subst.m.jo-kmen.muž ESSC cínař, řemeslný zpracovatel cínu n. výrobce cínového zboží

cink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pětka, pět bodů (

ciňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov bělmo, Staar im Auge.

cinobr subst.m.o-kmen.dub GbSlov rumělka, Zinnober,

cinobř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov rumělka, Zinnober,

cínovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pocínovávání, opatřování něčeho vrstvou cínu

cinž subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

cinž subst.m.jo-kmen.meč ESSC daň, dávka, poplatek (z nájmu, dobytka, pozemku ap.), zvl. pravidelně se opakující

cinžě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS daň, poplatek

cinžovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je zavázán platit

cíp subst.m.o-kmen.dub ESSC cíp, špičatý konec kusu látky, oděvu ap.

cípek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC urážlivý posunek znázorňující pomocí prstů penis, fík (

ciplík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nálevka n. měch opatřený výpustí, a uzpůsobený tak k polévání vodou (?)



ciragra subst.f.a-kmen.žena ESSC dna postihující ruce (

cirkátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC cirkátor, hodnostář (oficiál) premonstrátského řádu zaznamenávající nedostatky v klášteře

cirozofista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC příslušník kmene žijícího prostým životem

cisterna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cisterna, vodní nádrž n. jímka na vodu

cíška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cíška, malá

citara subst.f.a-kmen.žena ESSC citara, drnkací hudební nástroj se strunami vedenými nad ozvučnou deskou

citbár subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina se ztluštělým oddenkem, užívaná jako lék, cicvár (Curcuma zedoaria)

citera subst.f.a-kmen.žena ESSC citara, drnkací hudební nástroj se strunami vedenými nad ozvučnou deskou

citr subst.m.o-kmen.dub ESSC citrusový strom n. plod (?)

citrín subst.m.o-kmen.dub ESSC citrín, kámen žluté barvy

citrína subst.f.a-kmen.žena ESSC žlutě zbarvený plod myrobalánu užívaný též v lékařství

citrol subst.m.o-kmen.dub ESSC lubenice, vodní meloun (

citvar subst.m.o-kmen.dub MSS cicvár

citvár subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina se ztluštělým oddenkem, užívaná jako lék, cicvár (Curcuma zedoaria)

citvař subst.m.jo-kmen.meč MSS cicvár

cízenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS cídění, čištění, očišťování

cizrnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kichererbse,

cizura subst.f.a-kmen.žena ESSC odstřižek plechu zbylý při ražbě mincí

cka subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

MSS deska, prkno, tabule

ckánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sykání, syčení

cketa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC divoké nebezpečné zvíře

cketa subst.m+f.a-kmen.vladyka pridane_lemma_ve_sl_je

cknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ceknutí, hlesnutí

clenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC clení, výběr

clo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poplatek za průchod n. průjezd přes hranici určitého území, clo, mýto

cna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bílé liturgické kněžské roucho, alba

cnoch subst.m.o-kmen.pták ESSC vznešený pták, nejspíše orel

cnost subst.f.i-kmen.kost MSS ctnost, čestnost, počestnost

cok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vzácná mořská přírodnina, snad červené barvy (?)

couk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Zug:

cpáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC jedlík, žrout (?)

cpánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov cpaní, das Stopfen:

crčatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drozd cvrčala n. jiný drobný pták vydávající cvrčivé zvuky

crh subst.m.o-kmen.pták ESSC pták s nápadným, crkavým zpěvem, snad modřinka (?)

crkev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov církev, Kirche;

crkvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kostelík

ctitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Verehrer:

ctnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ctnost, mravní síla, ctná vlastnost, zejména jedna ze sedmi hlavních ctností



cucek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Werg: příjm.

cucel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zadní cíp košile (?)

cuclík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC třáseň, třapec (?)

cúda subst.f.a-kmen.žena ESSC cúda, cuda (hist.), zemský, hradský n. krajský soud

cúdař subst.m.jo-kmen.muž ESSC cúdař, cudař (hist.), soudce

cuja subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC prst u nohy (?)

cuk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Zug:

cúk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Zug:

cukar subst.m.o-kmen.dub GbSlov Zucker;

cuker subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cukr

cukr subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cukr

cukrant subst.m.o-kmen.dub GbSlov meloun:

cukrkanda subst.f.a-kmen.žena ESSC cukrkandl, kandys, krystalizovaný cukr

cupka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba nakládaná a skladovaná v bečkách, možná pražma n. tloušť (?)

cúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS cídění, čištění, očišťování

cúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čištění

cuzobercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo bere cizí majetek, zloděj

cuzobércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo bere cizí majetek, zloděj

cuzokrajěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC cizozemec, cizinec, kdo pochází z jiné země (

cuzokrajín subst.m.o-kmen.pán zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn MSS cizozemec

cuzokrajínka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cizozemka,

cuzoložec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cizoložník, kdo se dopouští cizoložství

cuzoložěc subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS cizoložník

cuzoložně subst.n.nt-kmen.kuřě MSS nemanželské dítě

cuzoložnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC cizoložnice, smilnice;

cuzoložník subst.m.o-kmen.hoch ESSC cizoložník, kdo se dopouští cizoložství

cuzoložstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC cizoložství, mimomanželský pohlavní styk;

cuzoložstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cizoložství, mimomanželský pohlavní styk

cuzorod subst.m.o-kmen.dub ESSC cizí původ

cuzorozenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS cizinec

cuzoroźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cizinec, kdo pochází z cizího rodu

cuzozemec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cizozemec, cizinec, kdo pochází odjinud, zvl. z cizí země

cuzozeměnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+anín+an+ěn ESSC cizozemec, cizinec, obyvatel cizí země

cuzozemicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC cizinka, žena pocházející odjinud, zvl. z cizí země

cuzozemka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cizinka, žena pocházející odjinud, zvl. z cizí země

cuzozemkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC cizinka, žena pocházející odjinud, zvl. z cizí země

cuzozemstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příslušnost k cizí národnosti

cveček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

cvek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cvok, cvoček, hřebík, hřeb, nýt

cvičenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvykání někoho na něco, uvykání něčemu

cvik subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták nějaký:

cvikadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štípací kleště užívané ševci

cvikéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC obojetník, hermafrodit, jedinec se znaky obou pohlaví

cviklík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC šišák, piklhaubna, přilba nahoře se zužující a zahrocená



cvilich subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cvilich, cvilink, dvojitě tkaná látka z hrubší příze

cvilink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cvilich, cvilink, dvojitě tkaná látka z hrubší příze

cvilinkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící n. zpracovávající

cvilinkník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící n. zpracovávající

cvoček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

cvok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cvok, cvoček, hřebík, hřeb, nýt

cvrčala subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC drozd cvrčala n. jiný drobný pták vydávající cvrčivé zvuky

cvrček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cvrček n. cikáda, popř. kobylka, hmyz vydávající cvrčivé zvuky

cých subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov znamení, Zeichen,

cýchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov cejchování.

cymbál subst.m.o-kmen.dub GbSlov cymbál,

cymbala subst.f.a-kmen.žena ESSC bicí hudební nástroj podobný činelům

cymbálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

cypra subst.f.a-kmen.žena ESSC henna, léčivá rostlina z čeledi kyprejovitých s olejnatými semeny

cypres subst.m.o-kmen.dub ESSC cypřiš, jehličnan rostoucí ve Středomoří

cypreš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Cypresse:

cyprys subst.m.o-kmen.dub ESSC cypřiš, jehličnan rostoucí ve Středomoří

cypryš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Cypresse:

cypřeš subst.m.jo-kmen.meč ESSC cypřiš, jehličnan rostoucí ve Středomoří

cypřiš subst.m.jo-kmen.meč ESSC cypřiš, jehličnan rostoucí ve Středomoří

čad subst.m.o-kmen.pán GbSlov hoch, mladík, Knabe, Jüngling;

čád subst.m.o-kmen.pán GbSlov hoch, mladík, Knabe, Jüngling;

čada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov holka, děvče, Mädchen;

čáda subst.f.a-kmen.žena GbSlov holka, děvče, Mädchen;

čadek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. os.:

čádek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. os.:

čáka subst.f.a-kmen.žena ESSC očekávání něčeho, vyhlídka na něco;

čakan subst.m.o-kmen.dub GbSlov železný klacek

čakana subst.f.a-kmen.žena ESSC čekanka, léčivá rostlina z čeledi hvězdnicovitých

čakanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čekatel, adept, koho něco zaslouženě čeká

čakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čekání na něco, očekávání, vyhlížení něčeho

čakanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čekanka, léčivá rostlina z čeledi hvězdnicovitých s modrými květy, užívaná též jako listová zelenina

čakatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco očekává

čakávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čekání, očekávání

čakavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo něco čeká (?)

čalún subst.m.o-kmen.dub ESSC roucho, přikrývka, pokrývka ap. z lehké vlněné látky původem z francouzského města Châlons sur Marne

čamlat subst.m.o-kmen.dub ESSC tkanina z velbloudí srsti

čan subst.m.o-kmen.dub ESSC šťastný hod, vrh na hracích kostkách

čánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták, který čeká se snášením vajec až na letní čas

čap subst.m.o-kmen.dub GbSlov čep, Zapfen.

čáp subst.m.o-kmen.had ESSC čáp, vodní pták s dlouhýma nohama

čápě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC čápě, čapí mládě

čapek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní pták, zvl. čáp, volavka ap.

čápek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní pták, zvl. čáp, volavka ap.



čaponosec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk s nosem podobným čapímu zobáku

čaprún subst.m.o-kmen.dub ESSC krátký plášť s kapucí

čaprúnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krátký pláštík

čár subst.m.o-kmen.dub ESSC čár, kouzlo, čin s nadpřirozeným účinkem

čára subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC čára, linka, rýha

čárka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC písmeno, litera (?)

čárník subst.m.o-kmen.hoch ESSC věštec, hadač, kdo předpovídá budoucnost n. zjišťuje neznámou skutečnost

čarnobýl subst.m.o-kmen.dub ESSC pelyněk černobýl, koření sv. Jana (lid.)

čarodějec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čarodějník, kouzelník, kdo provádí

čarodějenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kouzlo, čáry

čarodějenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věštění, věštecké umění

čarodějnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čarodějnice, kouzelnice, žena, která provádí

čarodějničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čarodějnictví, čarodějnické umění

čarodějník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čaroděj, kouzelník, kdo provádí

čarodějnost subst.f.i-kmen.kost ESSC čarodějnictví, čarodějnické umění

čarodějstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věštění, předpovídání budoucnosti n. zjišťování neznámé skutečnosti

čarodějstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čarodějnictví, čarodějnické umění

čaroděnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čarodějnice, kouzelnice, žena, která provádí

čaroděník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čaroděj, kouzelník, kdo provádí

čaroděnstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věštění, předpovídání budoucnosti n. zjišťování neznámé skutečnosti

čarodienstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věštění, předpovídání budoucnosti n. zjišťování neznámé skutečnosti

čarodlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čarodějnictví, čarodějnické umění

čaronos subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo na sobě nosí čarodějné prostředky, ochranné amulety,

čarorodník subst.m.o-kmen.hoch ESSC astrolog, kdo předpovídá osud člověka z postavení hvězd při jeho narození

čarovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čarování prostřednictvím magických slov, zaklínání, zaříkávání

čarovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hvězdář, znalec hvězdářského umění

čas subst.m.o-kmen.dub
zaklad-cele_paradigma-čas+čás/pokud_koncovka_zacina_ě+i-

čěs
ESSC čas, trvání, posloupnost dějů, běh událostí;

čásek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čas, konkrétní okamžik v čase, kdy se něco děje

časkún subst.m.o-kmen.had ESSC ryba podobná kaprovi (?)

časlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC dočasnost, pomíjivost

časniva subst.f.a-kmen.žena ESSC kronika, letopis, sepsání událostí v časové posloupnosti

časno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dočasnost, pomíjivost

časnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dočasnost, pomíjivost

časokúzedlník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov haruspices;

časokúzl subst.m.o-kmen.chlap ESSC hadač věštící výsledek zamýšleného jednání podle daného časového údaje (dne a hodiny)

částa subst.f.a-kmen.žena ESSC kus chleba, krajíc, skýva

častaléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC správce hradu, tvrze ap. (?)

částka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC část, díl, kus

častost subst.f.i-kmen.kost ESSC hojnost, množství

čášník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

čatr subst.m.o-kmen.dub ESSC jemné plátno bílé n. nachové barvy

čavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kavka, Dohle:

čbán subst.m.o-kmen.dub ESSC džbán, nádoba na přenášení a uchovávání tekutin, užívaná též jako dutá míra



čbanař subst.m.jo-kmen.muž ESSC stoupenec přijímání pod jednou způsobou, který přijímá svátost krve Páně ze džbánu místo z kalicha kvůli jeho spojení s přijímáním pod obojí

čbánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC džbánek, menší nádoba na tekutiny

čber subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KeK MSS džber

čbernicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC velká nádoba na přenášení a uchovávání tekutin užívaná též jako dutá míra, džber, vědro

čberník subst.m.o-kmen.dub ESSC sochor, tyč užívaná pro nošení džberů

čberník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce džberů

čbeřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malý džber, nádobka na tekutiny

čebrnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC velká nádoba na přenášení a uchovávání tekutin užívaná též jako dutá míra, džber, vědro

čečatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čečetka, zpěvný pták s červenou skvrnou na hlavě

čečetka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čečetka, zpěvný pták s červenou skvrnou na hlavě

čečule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov sazenička révy vinné, Setzling, Sprössling, malleolus.

čědidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pánev sloužící ke smažení (častým užíváním zčernalá)

čěcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC podkolenní žíla (?)

čechel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lehké, jemné roucho, zvl. spodní roucho, košile, koupací šaty ap.

čechl subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rouška

čechlíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC letní ženský oděv z lehké látky

čechlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC lehké, jemné roucho, zvl. spodní roucho, košile, koupací šaty, lehký plášť ap.

čějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čejka, drobný zpěvný pták

čekan subst.m.o-kmen.dub ESSC sečná zbraň podobná sekyře

čekanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čekatel, adept, koho něco zaslouženě čeká

čekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čekání na něco, očekávání, vyhlížení něčeho

čekanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čekanka, léčivá rostlina z čeledi hvězdnicovitých s modrými květy, užívaná též jako listová zelenina

čekatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco očekává

čekávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čekání, očekávání

čekyně subst.f.ja-kmen.mzhyni GbSlov jm. místní.

čeládka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm. mužské:

čeled subst.f.i-kmen.kost ESSC společenství lidí, kteří podléhají hlavě rodiny, tj. členové rodiny a služebníci

čeleď subst.f.i-kmen.kost ESSC společenství lidí, kteří podléhají hlavě rodiny, tj. členové rodiny a služebníci

čeledín subst.m.o-kmen.pán GbSlov kdo k čeledi patří, jako její člen nebo služebník, Familiengenosse, Dienstbote.

čeledina subst.f.a-kmen.žena ESSC rodina,

čeledína subst.f.a-kmen.žena GbSlov rod, Familie:

čeledinnost subst.f.i-kmen.kost ESSC důvěrný vztah k někomu, důvěrné přátelství s někým

čeledínstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC důvěrný vztah, důvěrné přátelství

čeledínstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC důvěrný vztah, důvěrné přátelství

čelédka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm. mužské:

čeledna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čeledník, místnost n. stavení obývané čeledí

čelednara subst.f.a-kmen.žena ESSC nauka o správě hospodářství

čelednára subst.f.a-kmen.žena GbSlov umění hospodářské, ars oeconomica;

čelednicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čeledník, stavení určené čeledi k odpočinku (?)

čeledník subst.m.o-kmen.hoch ESSC správce hospodářství, hospodář

čelednost subst.f.i-kmen.kost ESSC služebný vztah, podřízenost

čelenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov čelení, das Widerstehen.

čelesen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přední, čelní část pece ústící do topeniště, otvor do pece



čelesn subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Pec, Ofen.

čelest subst.f.i-kmen.kost GbSlov Pekelec, čeřen nad pecí, Oberplatte am Ofen.

čelesten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Pec, Ofen.

čelestie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC otvor z pece n. krbu, kudy odchází kouř (?)

čelidon subst.m.o-kmen.dub ESSC vlaštovičník

čelo subst.n.o-kmen.město ESSC čelo, přední horní část hlavy

čeľust subst.f.i-kmen.kost ESSC čelist, obličejová kost, na níž jsou usazeny zuby

čeľustina subst.f.a-kmen.žena ESSC dáseň, sliznice na horní a dolní čelisti, která obklopuje zuby

čeľústka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čeľust.

čeľustník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina

čeňuch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov čenich, rypák, Rüssel;

čeňuchavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov slídník, Riecher.

čeňúšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.-.

čep subst.m.o-kmen.dub ESSC čep, zátka sloužící k uzavírání nějaké nádoby (zvl. sudu s vínem, pivem ap.)

čěp subst.m.o-kmen.dub ESSC čep, zátka sloužící k uzavírání nějaké nádoby (zvl. sudu s vínem, pivem ap.)

čepčář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

čepček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC malý

čepě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov čaplja

čěpě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vodní pták podobný čápu, zvl. volavka

čepec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pokrývka hlavy, zvl. vdaných žen, čepec, čepice

čepečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

čepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

čépek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

čepel subst.m.jo-kmen.meč ESSC kovový plátek

čepelečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící čepele nožů

čepelik subst.m.o-kmen.zvuk MSS malá čepel

čepelík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kovový plíšek, plátek

čepelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící čepele nožů

čepicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čepice, (mužská) pokrývka hlavy, zvl. šitá n. pletená, bez pevné střechy

čepička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čepička, menší pokrývka hlavy

čepičnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čepičářka, řemeslná výrobkyně

čepičník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čepičář, řemeslný výrobce

čepkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavádění čípku do těla

čépkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavádění čípku do těla

čepřih subst.m.o-kmen.zvuk ESSC smetana (?)

čepřich subst.m.o-kmen.zvuk ESSC smetana (?)

čepter subst.m.o-kmen.dub ESSC berla, hůl symbolizující duchovní moc svého držitele

čerát subst.m.o-kmen.dub ESSC voskovec, polotuhý léčivý přípravek k místnímu použití s velkým podílem vosku, tužší než mast a měkčí než „flastr“

čerka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC litera, písmeno (?)

čérka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC litera, písmeno (?)

čértě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě čerta, čertík, čertíček

čertukus subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, jejíž kořen vyhlíží jako ukousnutý, čertkus, chrastavec

červek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS červík

červen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS červen,



červenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS červeně zbarvená tkaná látka, šarlat

čeřen subst.m.o-kmen.dub ESSC čeřen, čtverhranná rybářská síť

čeřěn subst.m.o-kmen.dub ESSC čeřen, čtverhranná rybářská síť

čeřenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý čeřen, menší rybářská síť čtvercového tvaru

čeřěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý čeřen, menší rybářská síť čtvercového tvaru

čeřenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce rybářských sítí (

čeřěnník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce rybářských sítí (

česánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tření, škrábání

českún subst.m.o-kmen.had ESSC ryba podobná kaprovi (?)

česnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK ESSC česnek, výrazně aromatická rostlina s podzemní cibulí užívaná jako zelenina a léčivka, zvl. česnek kuchyňský

čest subst.f.i-kmen.kost
zaklad-bezkoncovkove_tvary-čest/tvary_s_koncovkou-

čest+čst+čct+ct
ESSC čest, mravní bezúhonnost, ctný stav;

čěst subst.f.i-kmen.kost ESSC část, díl, kus;

čestnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Čestnost; ctná vlastnost, ctný skutek; ctnost; Ehrbarkeit, Tugend; honor, virtus.

češčina subst.f.a-kmen.žena ESSC čeština, český jazyk

čěšieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

čěška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC číška, malá

čěškář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

čěšník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov číšník, Mundschenk.

čěšule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC číška, pohárkovitý, k větvi přisedlý obal obepínající některé plody, zvl. žalud

čěšulina subst.f.a-kmen.žena ESSC číška, pohárkovitý, k větvi přisedlý obal obepínající některé plody, zvl. žalud

čěšulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC číška, pohárkovitý, k větvi přisedlý obal obepínající některé plody, zvl. žalud

čet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC počet, souhrn někoho n. příslušníků něčeho

četr subst.m.o-kmen.dub ESSC jemné plátno bílé n. nachové barvy

čibr subst.m.o-kmen.dub GbSlov Satureia:

čičánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čůrání, močení

čiecha subst.f.a-kmen.žena GbSlov číška v kolenu, Knickehle

čiepě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC čápě, čapí mládě

čiepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

čiepkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavádění čípku do těla

čierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní pták s výrazným skřípavým hlasem, zvl. čírka modrá

čies subst.m.o-kmen.dub ESSC tuk, mastná látka v těle živočichů, zvl. morek

čiesnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jemnost, niternost (?)

čiest subst.f.i-kmen.kost ESSC část, díl, kus;

čiešě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC číše, pohár, nádoba na pití, zvl. kuželovitého tvaru

čieška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC číška, malá

čieškař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

čiešník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

čiha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov vlk

čich subst.m.o-kmen.zvuk MSS tělesný smysl:

čila subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC chvíle, krátký časový úsek (sr. StčS s.v.

číla subst.f.a-kmen.žena ESSC chvíle, krátký časový úsek (sr. StčS s.v.

čilec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s povzbuzujícími účinky (?)

čilost subst.f.i-kmen.kost GbSlov čilost, čerstvost, Frische, Munterkeit;



čin subst.m.u-kmen.čin ESSC způsob

číncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo jedná podle něčeho, kdo se něčím řídí

činějník subst.m.o-kmen.hoch MSS činitel, plnitel

činěk subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něk+ňek+ňk/tvary_s_koncovkou-

ňk+nk
MSS pětice

čiňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něk+ňek+ňk/tvary_s_koncovkou-

ňk+nk
GbSlov zing, zinke

čiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nastávání, vznikání

činitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS tvůrce

čiňk subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něk+ňek+ňk/tvary_s_koncovkou-

ňk+nk
MSS pětice

činka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čin, jeden z řady úkonů v rámci ustálené činnosti, postupu ap.

činodějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zprostředkovatel, prostředník, kdo způsobuje uskutečnění něčeho

činodějstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyřizování, zprostředkování něčeho (?)

činodiejcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zprostředkovatel, prostředník, kdo způsobuje uskutečnění něčeho

činž subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

činž subst.m.jo-kmen.meč MSS daň, poplatek

činžě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS daň, poplatek

činžovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je zavázán platit

čířě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pouhost, čirost, nezaplněnost

číslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtení, vnímání nějakého zápisu v jeho pravém (přímém, doslovném) smyslu

čist subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství (s očistnými účinky ?)

číst subst.m.o-kmen.dub ESSC sladké kořeněné víno

čista subst.f.a-kmen.žena ESSC očista, ospravedlnění se, prokázání své neviny

čistal subst.m.o-kmen.dub ESSC křišťál

čistál subst.m.o-kmen.dub ESSC křišťál

čistař subst.m.jo-kmen.muž ESSC alchymista

čistařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC alchymie

čistářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

čistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC očistec, místo posmrtného očišťování duší, předpeklí

čistel subst.m.o-kmen.had ESSC cizokrajný pták vyznačující se pohlavní zdrženlivostí (pářící se pouze jednou v roce)

čisterna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cisterna, vodní nádrž n. jímka na vodu

čistna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC alchymie

čistnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC alchymista

čistnářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC alchymie

čisto subst.n.o-kmen.město ESSC cudnost, stud

čistomilec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov galeriates

čistost subst.f.i-kmen.kost ESSC čistota (mravní), bezúhonnost

čistota subst.f.a-kmen.žena ESSC čistota, nezašpiněnost

čistrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC alchymie

čiščenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov čištěnice,

čiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čištění, zbavování nečistoty, příměsi ap.;

číšek subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov tuk, adeps, medulla, Fett, Mark.

čitač subst.m.jo-kmen.muž ESSC čtenář



čítanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čtení, četba

čitatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC čtenář, kdo čte (pro sebe n. posluchačstvu)

čitedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čtenář

čitedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS tělesný smysl, vnímavost

čitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS čití, smyslové vnímání

čitlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hláska (zapsaná určitým písmenem)

čitvár subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina se ztluštělým oddenkem, užívaná jako lék, cicvár (Curcuma zedoaria)

číž subst.m.jo-kmen.meč ESSC čížek

čižba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Číhání na ptáky:

čižebník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Vogler.

čížek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čížek, drobný zpěvný, zelen(ošed)ě zbarvený pták

čkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čekání na něco, očekávání, vyhlížení něčeho

čketa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC divoké nebezpečné zvíře

článec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC článek, artikul, ucelená část

článek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC článek, artikul, dokument n. jeho ucelená část závažného obsahu

článkodav subst.m.o-kmen.dub ESSC číslo složené z deseti stejných částí (

člen subst.m.o-kmen.dub GbSlov articulus;

člénec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC článek, artikul, ucelená část

člének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC článek, artikul, dokument n. jeho ucelená část závažného obsahu

člnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS člunek, loďka

člověčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC člověčenství, lidství, lidská podstata

člověčina subst.f.a-kmen.žena ESSC člověk, lidská bytost

člověčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC člověčenství, lidství, lidská podstata

člověčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověčenství, lidství, lidská podstata

člověk subst.m.o-kmen.bóh zaklad-cele_paradigma-člověk+človek GbSlov Homo, der Mensch.

človiečě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC človíček, nedůležitý, bezvýznamný člověk

človieček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC človíček, nedůležitý, bezvýznamný člověk

člun subst.m.o-kmen.dub ESSC člun, malá n. menší (zvl. nekrytá) loď

člunař subst.m.jo-kmen.muž ESSC tkadlec, řemeslník používající při práci tkalcovský člunek

člunček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov člunek.

člunečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce tkalcovských člunků

člunek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člunek, malý člun, malá n. menší (zvl. nekrytá) loď(ka)

člunkař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce tkalcovských člunků

člup subst.m.o-kmen.dub ESSC kopec, kopeček, vyvýšenina

čmel subst.m.o-kmen.had MSS čmelák

čmýra subst.f.a-kmen.žena ESSC menstruace, měsíčky

čóčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menstruace, měsíčky

črcha subst.f.a-kmen.žena ESSC čára, čárka

črchačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrkačka, řehtačka, dřevěný nástroj k vyluzování hrkavého zvuku

črmák subst.m.o-kmen.pták GbSlov čermák, Rothkehlchen.

črmec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rdesno červivec, svaté Máří košile (lid.), rostlina s purpurově rudými částmi stonku a listů

črnák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov černouš, schwarzer Mensch.

črňák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov černouš, schwarzer Mensch.

črnalost subst.f.i-kmen.kost ESSC černá barva, (velmi) tmavé až černé zbarvení



črně subst.f.ja-kmen.kršně ESSC čerň, černá barva

črnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ein Schwarzer.

črnek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ein Schwarzer.

črnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC plod ostružiny, černice, černá malina (lid.)

črnidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čerň, černá barva

črnoběl subst.m.o-kmen.dub ESSC pelyněk černobýl, koření sv. Jana (lid.)

črnobýl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

črnobýl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

črnobýl subst.m.o-kmen.dub ESSC pelyněk černobýl, koření sv. Jana (lid.)

črnohlávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivá rostlina s tmavě zbarvenými květy, černohlávek, popenec, kostival ap.

črnoch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov černoch, ein Schwarzer.

črnoch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC velmi tmavé až černé barvivo, zvl. určené ke psaní,

črnoknih subst.m.o-kmen.hoch GbSlov černoknižník, Schwarzkünstler:

črnokniha subst.f.a-kmen.žena ESSC čarodějnictví, černokněžnictví, činnost využívající knihy obsahující kouzla a zaříkadla černé magie

črnoknir subst.m.o-kmen.chlap ESSC čaroděj, černokněžník, kdo kouzlí za pomoci knihy obsahující úkony a zaříkadla černé magie

črnost subst.f.i-kmen.kost ESSC černota, velmi tmavé zbarvení;

črnot subst.f.i-kmen.kost GbSlov černidlo, Schwärze.

črnotan subst.m.o-kmen.dub ESSC bájná rostlina vyskytující se v zemi Ariánů, jejíž jedovatá pryskyřice způsobuje slepotu n. smrt

črnúch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina nápadná černou n. velmi tmavou barvou semene n. některé své části (?)

črnýš subst.m.jo-kmen.meč ESSC černýš, rostlina, jež po usušení zčerná, čermel (lid.), černidlo (lid.)

črpadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS místo, kde se čerpá voda

črstvost subst.f.i-kmen.kost ESSC rychlost, hbitost;

črt subst.m.o-kmen.pán MSS čert

črta subst.f.a-kmen.žena ESSC čárka, linka, řádek

črtadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ostrý nástroj sloužící ke krájení a řezání, zvl. nůž

črtakus subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, jejíž kořen vyhlíží jako ukousnutý, čertkus, chrastavec

črtě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě čerta, čertík, čertíček

črtek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čertík, čertíček

črticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čertice, ďáblice

črtikus subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, jejíž kořen vyhlíží jako ukousnutý, čertkus, chrastavec

črtíkus subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, jejíž kořen vyhlíží jako ukousnutý, čertkus, chrastavec

črtkus subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, jejíž kořen vyhlíží jako ukousnutý, čertkus, chrastavec

črtkúsal subst.m.o-kmen.dub GbSlov čertkus,

črtomysl subst.f.i-kmen.kost ESSC předpovídání prostřednictvím čar

črtovab subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen vábící čerty (?)

črtováb subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen vábící čerty (?)

črtozrada subst.f.a-kmen.žena ESSC obzvlášť ohavná zrada

črv subst.m.o-kmen.had ESSC drobný živočich pohybující se plazením n. hemžením, zvl. červ

črvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bylina vypuzující z těla

črvek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

črven subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC letní měsíc vyznačující se hojností

črvenček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC drobný bezobratlý živočich, z něhož se získává karmínová barva

črvenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS červeně zbarvená tkaná látka, šarlat

črvenek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „črv 1“



črvenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC plod výrazně červené barvy, červené jablko (?)

črvenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC červená nit

črvenost subst.f.i-kmen.kost ESSC červenost, červené zbarvení

črvenovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC červenost, rudost (?)

črvík subst.m.o-kmen.pták GbSlov červík:

črvišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC hustě osázené místo připomínající množstvím rostlin hemžící se

črvivec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bylina vypuzující z těla

črvlen subst.f.i-kmen.kost GbSlov rumělka, Zinnober:

črvlenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC červená písařská barva, rumělka (?)

črvlík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov padavče

črvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nadpis n. poznámka zapsaná červenou barvou v misálu, modlitební knize ap. (?)

črvně subst.f.ja-kmen.kršně ESSC červený kámen, rubín (?)

črvnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS červen,

črvník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá rostlina (tužebník, mochyně židovská třešeň ap.) užívaná k léčení žaludečních n. střevních chorob a potíží s ledvinovými kameny

črvoka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC menstruace, krvotok

črvosměd subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen tvořící se vlaštovkám v útrobách (?)

črvosubel subst.m.o-kmen.had ESSC „črv“

črvotoč subst.m.jo-kmen.meč ESSC červotoč

črvotočina subst.f.a-kmen.žena ESSC dřevo prolezlé červotočem, ztrouchnivělé, rozpadající se dřevo

črvozubel subst.m.o-kmen.had ESSC „črv“

črvoživel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „črv“

čřěbule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC okoličnatá rostlina užívaná v lékařství, kerblík

čřěví subst.m.ьjo-kmen.řebří MSS střevíc

čřěvíc subst.m.jo-kmen.peniez pridane_lemma_ve_sl_je

čřěvo subst.n.o-kmen.město pridane_lemma_ve_sl_je

čsnost subst.f.i-kmen.kost MSS ctnost, čestnost, počestnost

čsost subst.f.i-kmen.kost ESSC to, co je, esence, podstata

čstenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čest, sláva, velebnost

čstitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC ctitel, milovník

čstna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bílé liturgické kněžské roucho, alba

čstnoch subst.m.o-kmen.pták ESSC vznešený pták, nejspíše orel

čstnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ctnost, mravní síla, ctná vlastnost, zejména jedna ze sedmi hlavních ctností

čščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uctívání, ctění něčeho

čščeta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov cabella

čštěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ctění, uctívání

čšticě subst.f.ja-kmen.dušě zaklad-cele_paradigma-tščic+ččic+čtic+čščic MSS sklíčenost, tesklivost, strast

čtě subst.f.ja-kmen.přě zaklad-cele_paradigma-tšč+čt+čč+čšč MSS tchyně

čten subst.f.i-kmen.kost ESSC čtení, četba

čtena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC písmeno

čtenář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo je vzdělán čtením, učenec

čtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čtení, pročítání něčeho

čtenničník subst.m.o-kmen.hoch ESSC autor

čtenník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov evangelista;

čtenník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC přadeno n. balíček příze obsahující určený počet nití (?)



čtevna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, kde se předčítá a přednáší, posluchárna, přednášková síň

čticě subst.f.ja-kmen.dušě zaklad-cele_paradigma-tščic+ččic+čtic+čščic MSS sklíčenost, tesklivost, strast

čticě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

čtidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC písmeno, litera

čtitedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čtenář

čtitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo čte, čtenář

čtverák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov tulák, Landstreicher:

čtverhranatost subst.f.i-kmen.kost ESSC čtverhrannost

čtverhrannost subst.f.i-kmen.kost ESSC čtverhrannost

čtverhranost subst.f.i-kmen.kost ESSC čtverhrannost

čtvermochodec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo po čtyřech chodí, quadrigradus

čtvernicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čtveřice

čtverník subst.m.o-kmen.hoch ESSC velitel čtyřčlenné stráže

čtverník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kvatern, spis (n. svazek ?) o rozsahu čtyř dvoulistů

čtvernoh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC stopa složená ze čtyř krátkých slabik

čtvernost subst.f.i-kmen.kost ESSC čtverá vlastnost

čtverocěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kvadrivium, čtyři vyšší svobodná umění

čtverodvojet subst.f.i-kmen.kost ESSC kvarta, hudební interval mezi prvním a čtvrtým tónem u diatonické stupnice

čtverohrannost subst.f.i-kmen.kost ESSC duchovní čtyřhrannost, dokonalost, vyváženost

čtverohranost subst.f.i-kmen.kost ESSC duchovní čtyřhrannost, dokonalost, vyváženost

čtverokola subst.n.o-kmen.město plurale_tantum ESSC čtyřspřeží

čtverokút subst.m.o-kmen.dub ESSC čtyřúhelník

čtveronoh subst.m.o-kmen.pták ESSC čtvernožec, živočich mající čtyři nohy

čtverost subst.f.i-kmen.kost ESSC čtverý způsob (?)

čtveroúhelník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Viereck.

čtverúhelník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC čtyřúhelník, plošný útvar se čtyřmi úhly (a čtyřmi stranami)

čtverzpósob subst.m.o-kmen.dub GbSlov quadriformitas

čtvrcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čtvrcení, dělení na čtyři díly

čtvrně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS čtvrtka

čtvrt subst.f.i-kmen.kost ESSC čtvrt, čtvrtina, část vzniklá rozdělením celku na čtyři díly;

čtvrták subst.m.o-kmen.hoch ESSC tetrarcha, správce, vladař jedné ze čtyř částí země, n. jeden ze čtyř vládců jedné země

čtvrtana subst.f.a-kmen.žena ESSC čtvrtina

čtvrtcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtvrt(ka), čtvrtin(k)a

čtvrtečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtvrtinka

čtvrtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Donnerstag.

čtvrten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtverák, drobný peníz

čtvrteň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS čtvrtka

čtvrtenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čtvrtodenní zimnice, zimnice s horečnatými záchvaty opakujícími se každý čtvrtý den

čtvrtennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čtvrtodenní zimnice, zimnice s horečnatými záchvaty opakujícími se každý čtvrtý den

čtvrtiletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čtvrtletí, čtvrt roku

čtvrtka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Viertel.

čtvrtléto subst.n.o-kmen.město kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC čtvrtletí, čtvrt roku

čtvrtnák subst.m.o-kmen.pták GbSlov had nějaký:

čtvrtně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtvrtce, čtvrtně (arch.), dutá míra o objemu čtvrt věrtele, tj. necelých 6 l



čtvrtnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čtvrtodenní zimnice, zimnice s horečnatými záchvaty opakujícími se každý čtvrtý den

čtvrtník subst.m.o-kmen.hoch ESSC velitel čtyřčlenné stráže

čtyřhranat subst.m.o-kmen.dub ESSC čtyřhran

čtyřhranatost subst.f.i-kmen.kost ESSC duchovní čtyřhrannost, dokonalost, vyváženost

čtyřhrannost subst.f.i-kmen.kost ESSC čtyřhranný půdorys

čtyřhranost subst.f.i-kmen.kost ESSC čtyřhranný půdorys

čtyřidcátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtyřicátek, poplatek ve výši čtyřicetiny celkové hodnoty zboží n. majetku

čtyřidsátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtyřicátek, poplatek ve výši čtyřicetiny celkové hodnoty zboží n. majetku

čtyřkoles subst.m.o-kmen.dub ESSC vůz se čtyřmi koly

čtyřlistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov quaternus

čtyřočec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bifax:

čuba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS kožich, kožešinový plášť nebo kabát

čubka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kožešinový kabátek n. kabátek s kožešinou

čubr subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina používaná v lékařství, snad saturejka z čeledi hluchavkovitých, „saturejě“

čuhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC čihař, čižbář, ptáčník, kdo chytá drobné ptáky

čuhadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zařízení na lapání ptáků

čúhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC „čužba“

čuhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC čihař, ptáčník, kdo chytá drobné ptáky (zvl. za účelem prodeje)

čuhařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena čihaře n. vdova po něm

čuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC smysl

čulost subst.f.i-kmen.kost ESSC vnímání, čití (arch.), zvl. smysly

čunie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čití, vnímání, cítění

čuřidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov netrefa, netrefení

čut subst.f.i-kmen.kost ESSC čití, vnímání

čut subst.m.o-kmen.dub ESSC čití, vnímání

čutedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC schopnost čití (vnímání, cítění), vnímavost, citlivost

čutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čití, vnímání, cítění

čužba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čižba, čihařství, ptáčnictví

čužebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čižbář, čihař, ptáčník

ďábel subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ďábel, čert

ďačanín subst.m.o-kmen.pán GbSlov obyvatel Děčanska;

dafin subst.m.o-kmen.dub ESSC šakal

dajvorec subst.m.jo-kmen.hrnec ESSC okoličnatá rostlina (z čeledi mrkvovitých n. merlíkovitých) s léčivými účinky, dejvorec, olešník, všedobr ap.

dajvořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov dejvorec:

daktyl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov datel, Dattel;

daktyl subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

daktylovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC datlový porost

dál subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC dálka, vzdálené místo ap.

dále subst.f.ja-kmen.tvrz MSS dálka, vzdálenost

dálejdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postupování, postup

daleko subst.n.o-kmen.klubko GbSlov das Weite, Ferne;

dalekost subst.f.i-kmen.kost ESSC dálka, vzdálený prostor

dálka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odlišnost, rozdíl



dalmatika subst.f.a-kmen.žena ESSC dalmatika, kněžské liturgické roucho

dálnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dálka

damašek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC damašek, látka vzorovaná střídáním osnovní a útkové vazby

dan subst.f.i-kmen.kost ESSC dar (?)

daň subst.f.i-kmen.kost ESSC dar (?)

dancě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov tribunus

dáncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poplatník, kdo odvádí

dánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dativ, pád jména vyjadřující příjemce děje

daněl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov daněk, Damhirsch.

daněl subst.m.o-kmen.had pridane_lemma_ve_sl_je

danělík subst.m.o-kmen.pták GbSlov daněl:daněk

dánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dání z ruky do ruky, podání;

daník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dávka léku čítající polovinu n. třetinu skrupulu (?)

danník subst.m.o-kmen.hoch ESSC poplatník, kdo platí

dar subst.m.o-kmen.dub ESSC dar, co bylo darováno

dárcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dárce

dárcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dárce, dárkyně:

darebnost subst.f.i-kmen.kost ESSC marnost, zbytečnost, neužitečnost

dárek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý, drobný n. skromný dar

daremník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ničema, darmošlap

daremnost subst.f.i-kmen.kost ESSC marnost, zbytečnost, neužitečnost

darmopich subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

dárník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk chtivý darů (?)

darnost subst.f.i-kmen.kost MSS štědrost

dárnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ochota štědře (roz)dávat, štědrost

darober subst.m.o-kmen.chlap ESSC úředník přijímající při určených příležitostech jako plat dary (?)

darobércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úředník přijímající při určených příležitostech jako plat dary (?)

daročíncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dárce, obdarovatel

darovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dání (zvl. darem), darování, obdarování

darovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dárce, kdo něco dává (zvl. darem)

daróvbércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo přijímá

darovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC odplatitel, kdo odměňuje (za zásluhy ap.)

dařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dání (zvl. darem), darování, obdarování

dařík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dáreček, malý dar

dařilost subst.f.i-kmen.kost ESSC obdařenost vynikajícími vlastnostmi, výtečnost

dařitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dárce, kdo obdarovává

ďas subst.m.o-kmen.dub ESSC ďas, zlý duch, démon, ďábel

dásen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dásně, část úst obklopující kořeny zubů

dáseň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS patro (v ústech)

dásn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dásně, Zahnfleisch; patro (v ústech), hltan, Gaumen, Schlund.

dásň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dásně, Zahnfleisch; patro (v ústech), hltan, Gaumen, Schlund.

dasněnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov patro (v ústech), Gaumen:

dásněnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíla na patře, tj. v

dásnětok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC otok dásně



dásnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dětské dásně, část úst, v níž se prořezávají zuby

dásno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dásně, část úst obklopující kořeny zubů

datář subst.m.jo-kmen.muž ESSC církevní hodnostář předkládající papeži žádost o udělení výsady ap.

datel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC datle, plod datlovníku

datel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK pridane_lemma_ve_sl_je pták

datel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK pridane_lemma_ve_sl_je pták

dátie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dání z ruky do ruky, podání;

datitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zákonodárce, vydavatel zákona

datum subst.n.indecl.tau GbSlov das Datum:

datyl subst.m.jo-kmen.meč ESSC datle, plod datlovníku

datyl subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

dav subst.m.o-kmen.dub ESSC dávení, zabíjení (prokousnutím krční tepny ap.)

davač subst.m.jo-kmen.muž ESSC dárce, kdo něco dává, poskytuje ap.

dávanek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dativus

dávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dávání z ruky do ruky, podávání

davatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dárce, kdo něco dává, poskytuje ap.

dávcě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dárkyně, darovatelka

dávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dárce, davatel, obdařovatel

dávenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tlak

davizen subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zuřivý člověk nakažený vzteklinou po kousnutí psem (?)

dávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dávka odváděná vrchnosti, daň, poplatek ap.

dávník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC spis Ars grammatica od Aelia Donata

dávnobydlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dávný, původní obyvatel

dávnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dávný čas, minulost

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC škrcení, rdoušení

dcera subst.f.r-kmen.dci kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC dcera, přímý ženský potomek; dolož. též fig.

dcerka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dcerka, dceruška, mladý přímý ženský potomek

dceř subst.f.r-kmen.dci ESSC dcera, přímý ženský potomek; dolož. též fig.

dci subst.f.r-kmen.dci ESSC dcera, přímý ženský potomek; dolož. též fig.

dcka subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu

dcketa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC divoké nebezpečné zvíře

dcska subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu



dčbán subst.m.o-kmen.dub MSS džbán

dčbanař subst.m.jo-kmen.muž MSS potupná přezdívka tomu, kdo přijímal pod jednou, katolík

debř subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK MSS dolina, hluboké údolí, rokle, propast

débř subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-éKK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK MSS dolina, hluboké údolí, rokle, propast

debs subst.m.o-kmen.dub ESSC dupot, dusot, zvuk n. hluk vydávaný nohama při chůzi, běhu ap.

debsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hřmot, dunění, hukot

děčěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov obyvatel Děčanska;

déčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá dýka

děd subst.m.o-kmen.pán ESSC děda, otec otce n. matky

dědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „dědův“

dedek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dudek, Wiedehopf;

dědek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děda, otec otce n. matky

děďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dědictví

dědic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC „dědův“

dědič subst.m.jo-kmen.muž ESSC „dědův“

dědička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dědic:

dědična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dědička, majitelka, žena, která zdědila majetek

dědičnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dědické právo, právo, nárok na získání něčeho zděděním

dědičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dědičné držení, vlastnictví nabyté dědictvím a přecházející po smrti na dědice; též jur;

dědičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dědictví, statek dědičný, statek zděděný, majetek, Erbschaft, erbliches Gut, geerbtes Gut, Besitz;

dědina subst.f.a-kmen.žena ESSC děděná půda, dědičný pozemkový majetek, půda ve vlastnictví rodu, dědina (hist.)

dědinicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malý pozemek (dědičný)

dědinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC políčko, malý pozemek

dědinnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC malý dědičný pozemek

dědinník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zeman, osobně svobodný dědičný držitel nemovitého majetku hospodařící bez poddaných a podléhající přímo králi

dědinstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dědictví, odkaz

děditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dědic

dědošěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov jm. obyv.;

deferendář subst.m.jo-kmen.muž ESSC referendář, právní úředník, zástupce protivné strany (?)

děhel subst.m.o-kmen.dub GbSlov angelica, Brustwurz:

dehet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS druh pistácie, strom podobný dubu

dehna subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlý duch, démon;

děhyl subst.m.o-kmen.dub ESSC děhel, andělika, mohutná okoličnatá rostlina užívaná v lékařství

děhýl subst.m.o-kmen.dub ESSC děhel, andělika, mohutná okoličnatá rostlina užívaná v lékařství

dech subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC dech, dýchání

dechla subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov poslední dechnutí, der letzte Athemzug.

dechnavejk subst.m.o-kmen.hoch ESSC zlý duch, démon, ďábel

děj subst.m.jo-kmen.meč ESSC děj, dění

dějnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pokrývka, koberec, čaloun

dějnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

dek subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pokryvka na koně, Pferdedecke, Pferdeschmuck;

děk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov dík, Dank;

deka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC pokrývka (zvl. oltářní)

déka subst.f.a-kmen.žena ESSC dýka, kratší bodná zbraň



děkan subst.m.o-kmen.pán ESSC děkan, hodnostář katolické církve, představený několika farářů

děkanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC děkanství, děkanát, děkanský úřad

děkanstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děkanství, děkanát, děkanský úřad

deklach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC prostěradlo, n. přikrývka (?)

deklaracie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC prohlášení, deklarace

děkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC děkování někomu za něco, projevování díků

dekret subst.m.o-kmen.dub ESSC výnos, nález, usnesení, rozhodnutí

dekrét subst.m.o-kmen.dub ESSC výnos, nález, usnesení, rozhodnutí

dekretál subst.m.o-kmen.dub ESSC sbírka papežských výnosů

dél subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC délka, jeden z vodorovných rozměrů předmětu

dělač subst.m.jo-kmen.muž ESSC původce, autor, n. stavitel, budovatel (?)

dělák subst.m.o-kmen.hoch ESSC pracující člověk

dělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC práce, činnost; námaha

dělař subst.m.jo-kmen.muž ESSC tvůrce modly, výrobce modly

déle subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov délka, Länge.

dělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov dělení, Theilung:

děľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dělení, rozdělování

delfín subst.m.o-kmen.pán ESSC dauphin, prvorozený syn francouzského krále, francouzský korunní princ

dělič subst.m.jo-kmen.muž ESSC soudce, rozhodčí něčího sporu

dělitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo dělí, kdo rozděluje celek na menší části

dělnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pracovnice, dělnice, (fyzicky) pracující žena

dělníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pracovník, dělník, pracující člověk

dělník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pracovník, dělník, člověk pracující zvl. fyzicky a za denní mzdu

dělnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC pozemek určený k práci (?)

dělo subst.n.o-kmen.město ESSC (obléhací) stroj k vymršťování těžkých střel

děloha subst.f.a-kmen.žena ESSC děloha, součást rozmnožovacího ústrojí samic

dělohna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děloha, součást rozmnožovacího ústrojí samic

den subst.m.n-kmen.den

zaklad-bezkoncovkove_tvary-

den+deň/tvary_s_koncovkou_e+a+ě+i+ovi+u+em+ú+oma+

ie+é+ové+óv+í+óm+i+y+iech+ech-

dn/tvary_s_koncovkou_ovi+u+ové+óv+óm-dň

ESSC den, doba mezi východem a západem slunce, světlá část dne, opak noci

deň subst.m.n-kmen.den

zaklad-bezkoncovkove_tvary-

den+deň/tvary_s_koncovkou_e+a+ě+i+ovi+u+em+ú+oma+

ie+é+ové+óv+í+óm+i+y+iech+ech-

dn/tvary_s_koncovkou_ovi+u+ové+óv+óm-dň

pridane_lemma_ve_sl_je

denár subst.m.o-kmen.dub ESSC denár, stříbrná starověká n. středověká mince

dénce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dénko (arch.), malé dno

děnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pokrývka, koberec, čaloun

děnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dělání, činění, konání;

dénko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dénko (arch.), malé dno,

dennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC denice, hvězda viditelná na obloze ještě na počátku nového dne, jitřenka

dennička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jitřenka, hvězd(ičk)a viditelná na obloze ještě na počátku nového dne

denník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk najímaný na jeden den práce (?)

denník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov život, břicho, Bauch:



depsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hučení, hlučení, hřmot, Getöse.

děravost subst.f.i-kmen.kost ESSC houbovitost, pórovitost

dercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo dere, odírá, krade

dércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo okrádá (odírá) ostatní, zloděj

deriždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov roští, Reisig, Buschholz,

derstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kořist, co bylo získáno násilím

deryždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov roští, Reisig, Buschholz,

děřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC modřín, strom s olupující se (snadno se odírající) kůrou

děs subst.m.o-kmen.chlap MSS ďábel, ďas

desátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC desátek, desátý díl něčeho (obilí ap.) odevzdávaný jako daň n. plat někomu (církvi ap.)

desaterník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov peníz toho jména.

desatina subst.f.a-kmen.žena ESSC desetina, desátý díl něčeho, zvl. užívaný jako oběť, odevzdávaný jako daň ap.

desátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC desetina, desátá část

desátník subst.m.o-kmen.hoch ESSC držitel soudní a policejní moci ustanovený nad deseti příslušníky izraelského společenství

desátník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC denár, peníz mající platnost deseti menších mincí

desětazn subst.f.i-kmen.kost ESSC deset kázání, tj. Desatero, deset božích přikázání

desětázn subst.f.i-kmen.kost ESSC deset kázání, tj. Desatero, deset božích přikázání

desětidnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC období trvající deset dní

desětiletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC desetiletí, období trvající deset let

desětina subst.f.a-kmen.žena ESSC desetina, desátý díl něčeho, zvl. užívaný jako oběť, odevzdávaný jako daň ap.

desětistrun subst.m.o-kmen.dub ESSC drnkací hudební nástroj mající deset strun, desetistrunný žaltář

desětník subst.m.o-kmen.hoch ESSC držitel soudní a policejní moci ustanovený nad deseti příslušníky izraelského společenství

desětník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC denár, peníz mající platnost deseti menších mincí

desětstrun subst.m.o-kmen.dub ESSC drnkací hudební nástroj mající deset strun, desetistrunný žaltář

desietistrun subst.m.o-kmen.dub ESSC drnkací hudební nástroj mající deset strun, desetistrunný žaltář

desietník subst.m.o-kmen.hoch ESSC držitel soudní a policejní moci ustanovený nad deseti příslušníky izraelského společenství

desietník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC denár, peníz mající platnost deseti menších mincí

deska subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu

desknatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stěna z desek, prken

despota subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC pán, panovník, svrchovaný vládce

destka subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu



déšč subst.m.jo-kmen.meč
zaklad-bezkoncovkove_tvary-dešč+déšč/tvary_s_koncovkou-

dešč+déšč+dšč+dčšť
MSS déšť

deščicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS deštice, destička

deščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov psací tabulka, Schreibtafel;

deščka subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC menší deska, destička

deščnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obuv vyrobená z dřevěné

dešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dechnutí, dech

děšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC děs, zděšení, úlek

deška subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu

děťátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děťátko, dítko, (velmi) malé dítě, zvl. nemluvně, kojenec

dětel subst.m.jo-kmen.meč ESSC léčivá n. užitková pícninová rostlina nápadná trojdílnými listy a okvětím složeným z bílých n. růžových drobných kvítků, jetel

dětel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK pridane_lemma_ve_sl_je pták

dětel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK pridane_lemma_ve_sl_je pták

dětelík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jetelík, nevzrostlý

dětenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dětská potřeba

determinací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC univerzitní disputace

dětičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dětství

dětinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děloha

dětiník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC děloha

dětinník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC děloha

dětinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dětství, dětský věk

dětinstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dětství, dětský věk

dětoroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porod, proces rození, porození, narození dítěte

děva subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC dívka

děvčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Mägdlein,

děvčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC dívka, zvl. děvčátko

děvčicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC děvče, děvčátko, holčička

děvčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dívenka, děvčátko, holčička

děvečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dívka, děvčátko

děvečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC holkař, proutník (?)

děvečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC panenství, panenskost

děvečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC panenství, panenskost



deveř subst.m.jo-kmen.muž ESSC švagr, bratr manžela n. bratr manželky

deveřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov švagr

devěsil subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina

děvěsil subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina

devětina subst.f.a-kmen.žena GbSlov devátá (hodina):

devětsil subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina s mimořádnými léčivými n. magickými účinky, devětsil, pupava aj.

děvětsil subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina

děvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dívka, mladá, zvl. nedospělá žena

děvicě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC panic, kdo zachovává pohlavní a mravní čistotu

děvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dívčička, panenka

děvičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC panenství

děvičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC panenství

devietina subst.f.a-kmen.žena ESSC nona, liturgická modlitba stanovená na devátou hodinu dne (počítáno od východu slunce)

devietník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC devátá neděle před velikonočním hodem, Septuagesima

děvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov služebná dívka, Magd, Dienstmädchen.

děvkona subst.f.a-kmen.žena GbSlov panna (znamení nebeské), Jungfrau (Sternbild):

děvojě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dívka, zvl. panna

děvojna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dívka, panna

děvojstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC panenství, neposkvrněnost

děvojstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dospělost (dívky)

devolucí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC odúmrť, majetek připadlý pánovi po smrti majitele, který nezanechal přímých dědiců

děvonák subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý had nějaký:

děvosnub subst.m.o-kmen.chlap ESSC nápadník, ženich

děvovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dospělost (dívky)

děvstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC panenství, neposkvrněnost

děvstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dívčí stav, panenství

dchel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov poslední dechnutí, der letzte Athemzug.

dchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dýchnutí

dchoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC tchoř, odporně zapáchající nevelké zvíře

diábel subst.m.o-kmen.chlap
zaklad-bezkoncovkove_tvary-diábel/tvary_s_koncovkou-

diábl/tvary_s_koncovkou_ě+i+iech-diébl+diebl
GbSlov Teufel;

diábelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena posedlá ďáblem

diábelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk posedlý ďáblem, zlým duchem

diábelstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ďábel, zlý duch, ďáblova podstata, ďábelské síly

diabelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov zlý duch, böser Geist.

diábelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC posedlost ďáblem

diáble subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC ďáble, čertě, mládě ďábla

diáblicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ďáblice, čertice

diáblovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk posedlý ďáblem

diadragant subst.m.o-kmen.dub ESSC složený lék, jehož základem je pryskyřice některého druhu kozince

diakod subst.m.o-kmen.dub ESSC drahokam podobný berylu

diakon subst.m.o-kmen.pán ESSC jáhen, diákon, kněz nižšího svěcení

diakonstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sbor kněží nižšího svěcení



dialektika subst.f.a-kmen.žena ESSC dialektika

dialmatika subst.f.a-kmen.žena ESSC dalmatika, kněžské liturgické roucho

dialog subst.m.o-kmen.zvuk ESSC promluva, rozprava

diamant subst.m.o-kmen.dub ESSC drahokam vysoké tvrdosti, zvl. diamant

diamusk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC složený lék, jehož základem je mošt

dias subst.m.o-kmen.dub ESSC ďas, zlý duch, démon, ďábel

diaturbit subst.m.o-kmen.dub ESSC složený lék, jehož základem je kořen

diblíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ďáblík, diblík, skřítek

diblík subst.m.o-kmen.hoch ESSC diblík, skřítek

diblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC áron, ďáblík bahenní, nevysoká jedovatá rostlina se z(a)křiveným toulcovitým květem a zbytnělými oddenky připomínající svým vzhledem skřítka

diebel subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

dieble subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC ďáble, čertě, mládě ďábla

dieblíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ďáblík, diblík, skřítek

dieblík subst.m.o-kmen.hoch ESSC diblík, skřítek

dieblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC áron, ďáblík bahenní, nevysoká jedovatá rostlina se z(a)křiveným toulcovitým květem a zbytnělými oddenky připomínající svým vzhledem skřítka

diecě subst.f+n.nt+i-kmen.dietě

zaklad-

pred_koncovkami_a_zakoncenimi_ě+ětě+ěti+ětem+etem+ete-

diet/pred_koncovkami_a_zakoncenimi_atú+atma+atoma-

dieť/pred_koncovkami_óm+mi+ma+i+í+em+ech-dět

ESSC dítě, nedospělý lidský jedinec (ve věku do sedmi, n. čtrnácti let)

diecko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dítko, děťátko, malé dítě

diečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dobročinnost

diejcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC konatel

diek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dík, (po)děkování,

dieka subst.f.a-kmen.žena GbSlov díka, poděkování, Dank;

diel subst.m.o-kmen.dub ESSC (roz)dělení

dielce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dílo, dílko, méně namáhavá n. výnosná, popř. kratší dobu vykonávaná práce

dielček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC dílek, díleček, částečka

dielec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dílek, menší n. malá část

dielenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nárok na

dielina subst.f.a-kmen.žena ESSC dílec, zemědělský pozemek menšího rozsahu (menší než čtvrtlán?)

dielna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dílna, místnost k provozování řemeslné činnosti (

dielnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dílnička, malá

dielnost subst.f.i-kmen.kost ESSC (roz)dělení

dielo subst.n.o-kmen.město kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC dílo, práce, uvědomělá činnost spojená s vynaložením jisté fyzické, popř. duševní námahy;

dienicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pokrývka, koberec, čaloun

dienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dělání, činění, konání;

diera subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC díra, otvor, přirozené n. uměle vytvořené porušení něčeho celistvého

dierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dírka, malá

dietce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dítko

dietcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dítko, Kindlein,

dietě subst.f+n.nt+i-kmen.dietě

zaklad-

pred_koncovkami_a_zakoncenimi_ě+ětě+ěti+ětem+etem+ete-

diet/pred_koncovkami_a_zakoncenimi_atú+atma+atoma-

dieť/pred_koncovkami_óm+mi+ma+i+í+em+ech-dět

MSS dítě



dietečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dětství

dietěčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dětství

dietek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šťavel,

dietko subst.n.o-kmen.dietko GbSlov dietky,

dietoroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porod, proces rození, porození, narození dítěte

dievčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC dívka, zvl. děvčátko

dievčen subst.f.i-kmen.kost ESSC dívčí věk

dievčicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC děvče, děvčátko, holčička

dievčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dívenka, děvčátko, holčička

dievčina subst.f.a-kmen.žena GbSlov dívčina, Mädchen:

dievka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

dievka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děvče, děvčátko, malá n. mladičká dívka

diežě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC díže, dřevěná objemná nádoba na přípravu, přenos, popř. uchovávání potravin

diežek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC objemná nádoba, zvl. na uchovávání poživatin, sud

diežicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dížka, menší

diežička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dížka, dížečka, malá

diežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dížka, menší n. malá

dilink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC párová

díloha subst.f.a-kmen.žena ESSC děloha, součást rozmnožovacího ústrojí samic

dindík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC sukno, vlněná látka

díně subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov Kürbis, Melone;

dínicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pokrývka, koberec, čaloun

dipsas subst.m.o-kmen.had ESSC drobný jedovatý had, jehož uštknutí způsobuje smrt žízní

diptan subst.m.o-kmen.dub ESSC třemdava,

direktor subst.m.o-kmen.chlap ESSC direktor, správce, kdo řídí a spravuje něco (instituci ap.)

discipul subst.m.o-kmen.chlap ESSC žák, stoupenec, následovník

dispensací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC dispens, dispense, zproštění všeobecné povinnosti

distilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC destilování, destilace

diškant subst.m.o-kmen.dub ESSC diskant, doprovodný vyšší hlas ve vícehlasé skladbě

diškantovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpívání, prozpěvování

div subst.m.o-kmen.dub ESSC údiv, podiv, (po)divení se;

diváček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC divák, diváček, kdo se zájmem přihlíží

divadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podívaná, podíváníčko, pokoukáníčko

divádlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov podívaná, etwas zum Schauen;

divadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podívaná, co stojí za vidění

divák subst.m.o-kmen.hoch ESSC divák, kdo se dívá na něco (zvl. se zvýšeným zájmem), kdo se zaujetím přihlíží zajímavé události,

dívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dívání se, hledění na něco, někoho, zvl. se zvýšeným zájmem,

divenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov divení, das Wundern.

divizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina obdařená podivuhodnou magickou a léčivou silou, zvl. divizna velkokvětá, popř. divizně podobná rostlina (např. proskurník lékařský)

divnieř subst.m.jo-kmen.meč ESSC ryba podivného, údiv vzbuzujícího vzhledu

divník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov divný tvor lidský,

divnočině subst.m.ja-kmen.panošě ESSC divotvůrce, kdo činí divy,

divnost subst.f.i-kmen.kost ESSC divnost, zvláštní jev, neobvyklá věc, událost ap., co vzbuzuje údiv, podiv

divočák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Faunus:



divočec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov divoch, ein Wilder:

divóček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták

divočin subst.m.o-kmen.dub ESSC síly, jeden z kůrů nebeské hierarchie

divočina subst.f.a-kmen.žena ESSC divokost

divočnost subst.f.i-kmen.kost ESSC podivnost, podivuhodnost, co vzbuzuje podiv, údiv n. obdiv

divočstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC divokost

divokost subst.f.i-kmen.kost ESSC divokost, nezkrocenost, neochočenost

divokozel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC divoký osel

divokvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC divoká svině

divost subst.f.i-kmen.kost ESSC div, zázrak, podivuhodný čin ap. (jako projev výjimečných, zejména božských schopností);

divús subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba nějaká:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC údiv, podiv, překvapení

dlab subst.m.o-kmen.dub ESSC dlab, vyhloubené místo sloužící k pevnému spojení trámů ap.

dlabadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC motyka n. špičák, nástroj k hloubení v půdě n. k prorážení souvislé vrstvy zdiva, skály ap.

dlabánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dlab, vyhloubené místo sloužící k pevnému spojení trámů ap.

dlabšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dupot, dupání, dusot

dlaha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC dlaha, deska sloužící k znehybnění a srovnání zlomené končetiny

dláha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov dešťka

dlan subst.f.i-kmen.kost MSS dlaň

dlaň subst.f.i-kmen.kost MSS dlaň

dlapa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS tlapa

dlask subst.m.o-kmen.pták ESSC pěnkavovitý zpěvný pták s nápadným zobákem, zvl. mající alespoň zčásti načervenalé peří, dlask (Coccothraustes) nebo křivka (Loxia L.)

dlátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dlátko, malé dláto

dláto subst.n.o-kmen.město ESSC dláto, nástroj s ostřím užívaný k dlabání do tvrdého materiálu

dlažba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodorovná plocha z desek (sr. StčS s.v.

dlážďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dláždění, opatřování dlažbou

dlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dláždění, opatřování dlažbou

dláženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dlažba

dlažicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dlaždice

dlažič subst.m.jo-kmen.muž ESSC dlaždič, řemeslník pokládají dlažbu

dle subst.f.ja-kmen.přě ESSC soudní záležitost, pře (?)

dlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov délka, Länge;

dlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prodlévání, pobývání

dlesk subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták toho jména, Kirschfink:

dlešč subst.m.jo-kmen.meč ESSC pražma, cejn (Abramis L.)

dlijan subst.m.o-kmen.dub GbSlov jm. strojené:přípitek

dlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vnitřnosti, útroby n. slabiny

dlubánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dlabání

dlúbanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rytina zhotovená jako reliéf, obrazec vystupující nad základovou plochu

dlubna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Dlabadlo, nástroj k vydlabávání dřeva, Werkzeug zum Aushöhlen des Holzes.

dlubně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC palice, kyj; též fig.

dlubnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC palice, kyj

dluh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC závazek, povinnost

dluhák subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk vysoké postavy



dluhák subst.m.o-kmen.pták ESSC beznohý, zvl. vodní tvor nápadný svou délkou, (A) bájná hydra, (B) had n. úhoř

dlúhočakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velkomyslnost, velkodušnost, shovívavost jako jedna z křesťanských ctností

dlúhočekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velkomyslnost, velkodušnost, shovívavost jako jedna z křesťanských ctností

dlúhohněv subst.m.o-kmen.dub ESSC vytrvalý, nesmiřitelný hněv

dlúhochvilnost subst.f.i-kmen.kost ESSC shovívavost, velkodušnost (

dlúhomysl subst.f.i-kmen.kost ESSC velkodušnost (

dlúhomyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC velkodušnost (

dlúhomyš subst.f.i-kmen.kost ESSC plch

dlúhomyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velkodušnost (

dlúhopa subst.f.a-kmen.žena ESSC próza, text psaný v souvislých, metricky neomezených úsecích (?)

dlúhopis subst.m.o-kmen.dub ESSC prozaický text (?)

dlúhost subst.f.i-kmen.kost ESSC délka, rozměr udávaný ve směru podélné osy; též fig.

dlúhostěn subst.m.o-kmen.dub ESSC těleso podlouhlého tvaru

dlúhotánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trpělivost

dlúhověčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dlouhověkost, vysoký věk

dlúhověčnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov dlouhověkost, langes Leben;

dlúž subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC délka, rozměr udávaný ve směru podélné osy

dlúža subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC dlouhán (?)

dlúžě subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov délka, Länge.

dlúžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dloužek, malý dluh

dlužník subst.m.o-kmen.hoch ESSC dlužník, kdo je někomu dlužen

dmychačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov přístroj ke dmýchání:

dmýchačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zařízení na stlačování a vhánění vzduchu

dna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ochromující bolestivé onemocnění vnitřních orgánů, zvl. kolika (

dna subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

dnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC den

dněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozednívání, úsvit

dnešek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dnešek, dnešní den (z pohledu mluvčího)

dnič subst.m.jo-kmen.meč ESSC ryba žijící jeden den

dno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dno, nejspodnější část

dnov subst.m.o-kmen.dub ESSC východní vítr, vítr přicházející ze strany rozednění (?)

dnozlámanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk stižený dnou

doba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC náležitý, přiměřený stav pro někoho, co se sluší na někoho

doba subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC kdo se dostal někam (?)

doba subst.n.o-kmen.město plurale_tantum ESSC náležitý, přiměřený stav pro někoho, co se sluší na někoho

doběhlost subst.f.i-kmen.kost ESSC dychtivé dosažení něčeho

dobráček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. osobní:

dobránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrání něčeho, dodatečný výběr zbývající části něčeho

dobraník subst.m.o-kmen.pták GbSlov zvíře nějaké.

dobrek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk žijící v blahobytu, mající hojnost všeho (?)

dobro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov das Gute;

dobročíncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobrodějka

dobročíncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobrodinec, dobroděj, kdo prokazuje někomu dobro

dobroděda subst.f.a-kmen.žena ESSC dobrodiní, projev něčí dobroty, vykonání dobrého skutku



dobrodědcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobrodinec něčí, kdo prokazuje dobrodiní někomu

dobrodějcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobroditelka

dobrodějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dobrodinec

dobrodějec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dobrodinec, Wohlthäter.

dobrodějnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dobroditelka

dobrodějník subst.m.o-kmen.hoch ESSC dobrodinec (

dobrodějnstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrodiní, prokazování dobra, konání dobrých skutků

dobrodějstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrodiní, prokazování dobra, konání dobrých skutků

dobrodějstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobrodiní (

dobroděncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dobrodinec

dobroděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrodiní, něčí prokazování dobra někomu

dobroděnstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrodiní, prokazování dobra

dobroděnstvije subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dobrodiní

dobrodičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrotivost

dobrodičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobrotivost

dobrodiecě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC dobrodinec, kdo prokazuje dobrodiní někomu

dobrodieč subst.m.jo-kmen.muž ESSC dobrodinec

dobrodiečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC projevování vděčnosti, dobrořečení (?)

dobrodiečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov dobročinnost, Wohlthätigkeit;

dobrodiečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobrotivost

dobrodiejcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobroditelka

dobrodiejcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dobrodinec

dobrodiencě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dobrodinec, Wohlthäter.

dobrodienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrodiní, něčí prokazování dobra někomu

dobrodieník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov držitel beneficia, Besitzer eines Beneficiums:

dobrodienstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrodiní, prokazování dobra

dobrodincě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dobrodinec

dobrodíncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dobrodinec, Wohlthäter.

dobrodinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov dobrodiní, Wohlthat;

dobrodruh subst.m.o-kmen.hoch MSS statečný druh

dobrodružstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrdinství, statečnost

dobrodružstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov skutek, jednání, vlastnost dobrého druha, hrdinství, skutek dobrotivý, dobrotivost, dobročinnost, Tapferkeit, Wohlthat, Wohlthätigkeit.

dobrohost subst.m.i-kmen.host ESSC host, který je původcem příznivých změn

dobrok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bohatost, hojnost (?)

dobroľubost subst.f.i-kmen.kost ESSC zalíbení

dobroľubstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zalíbení

dobromilovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC milovník dobra

dobromluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov εὔνους

dobromlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo mluví v dobrém, pochvalně

dobroplodnost subst.f.i-kmen.kost ESSC plodnost, schopnost dávat hodně plodů

dobrořečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrořečení, chvála, žehnání

dobrořěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrořečení, chvála, žehnání

dobrořečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC požehnání

dobrořěčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC požehnání



dobrosmýšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov zdání, Wohlmeinung:

dobrost subst.f.i-kmen.kost ESSC dobro, dobrý stav

dobrosyn subst.m.u-kmen.syn GbSlov dobrý syn;

dobrota subst.f.a-kmen.žena ESSC dobro, dobrý stav

dobrotitelenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrotivost (?)

dobrotivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrota, dobrotivost

dobrotivnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dobrotivost, laskavost

dobrotivost subst.f.i-kmen.kost ESSC dobro, dobrý stav

dobrotstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrotivost

dobrověst subst.m.o-kmen.pán ESSC evangelista, zvěstovatel

dobrověstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC evangelium

dobrověststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC evangelium

dobrověstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS evangelium

dobrovóle subst.f.ja-kmen.dušě MSS dobrá vůle, svolení

dobrovolenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobrá vůle, laskavost, přízeň

dobrovolenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dobrotivost, laskavost, dobrá vůle

dobrovolnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC člověk prokazující někomu dobou vůli, laskavost

dobrovolnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dobrá vůle, laskavost, přízeň

dobrozvěst subst.f.i-kmen.kost GbSlov evangelium

dobrozvěst subst.m.o-kmen.pán ESSC evangelista, zvěstovatel

dobrozvěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC evangelium

dobrozvěstník subst.m.o-kmen.hoch ESSC evangelista, zvěstovatel

dobrozvěstovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC evangelista, zvěstovatel

dobrozvěststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC evangelium

dobrožádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC usilování o dobro, dychtění po dobru

dobrožádnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dobrotivost, laskavost

dobrýšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivá bylina, snad dobromysl (?)

dobřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC dobrý člověk, dobrák

dobřěčiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC činění dobra

dobřěňan subst.m.o-kmen.pán GbSlov Europanus

dobřěvěstník subst.m.o-kmen.hoch ESSC evangelista, zvěstovatel

dobuďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC starostlivost (?)

dobytčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobytčátko, dobytče

dobytčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC dobytče, jednotlivý kus dobytka

dobytček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC dobytek, domácí zvířata

dobytek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Co si kdo dobyl, majetek,

dobytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nabytí, získání, dosažení

dobyvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco dobývá, získává

dobyvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zařízení sloužící k dobývání něčeho opevněného, obléhací stroj

dobývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC získávání, opatřování, vydělávání;

dobyvatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco dobývá, získává v boji

dobývka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dobývání, násilné vnikání

dočakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dočkání se



dočekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dočkání se

dočinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC verpáník lékařský, léčivá houba s protizánětlivými účinky

dočiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC očištění

dodatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC doručitel, ten, kdo něco dodal

dodavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC doručovatel, ten, kdo něco dodává

dodavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC doplatek

dohlédnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov ohledání, Besichtigung:

dohnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov dokonání půhonu, další, konečný půhon:

dóhon subst.m.o-kmen.dub MSS dokonání půhonu, konečný půhon

dohonitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vymahač

dohule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC divoké zvíře (?)

doch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC doch, došek

dochlík subst.m.o-kmen.pták ESSC ryba s množstvím kostí uspořádaných jako stébla v došku

dóchod subst.m.o-kmen.dub ESSC důchod, příjem z nějakého majetku n. práva

dochoditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC pronásledovatel

doják subst.m.o-kmen.hoch GbSlov dojič, Melker:

dojdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dojití, dosažení něčeho žádoucího

dojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dojení, zneužívání přílišným citováním

dojišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo určené k dojení dobytka

dojiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ujištění, dotvrzení

dojitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přemístění se chůzí k něčemu

dojivo subst.n.o-kmen.město ESSC nadojené mléko

dojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kojná

dokázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prokázání, dokázání

dokazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokazování

dóklad subst.m.o-kmen.dub ESSC důkaz, svědectví

dokládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokazování něčeho

dokladník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco dokládá, kdo něco dokazuje

dokonač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vykonavatel, dovršitel, kdo něco uvádí ve skutek a dokončuje

dokonalost subst.f.i-kmen.kost ESSC dokonalost, nejvyšší mravní n. duchovní kvalita, svrchovanost

dokonanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vykonavatel, dovršitel

dokonánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhotovení, dodání

dokonatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco vykonává

dokonavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vykonavatel, dovršitel, kdo něco uvádí ve skutek a dokončuje

dokonávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokončování, dodělávání

dokonavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vykonavatel, dovršitel, kdo něco uvádí ve skutek a dokončuje

dokonetnáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC zvíře usmrcující svým pohledem

doktor subst.m.o-kmen.chlap ESSC učitel, učenec (často světec) přijímaný jako věroučná autorita;

doktornicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC doktorka

doktorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doktorát, hodnost doktora

dól subst.m.u-kmen.čin kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov důl, Grube;

dólček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS dolíček

dole subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov zdar, glücklicher Erfolg;

dolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC důlek, dolík, jamka



dólek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC důlek, dolík, jamka

dolenín subst.m.o-kmen.pán zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov obyvatel dolu;

dolevač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco dolévá

dolévka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přídavek nápoje (vína) k základnímu stanovenému množství (?)

dolíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dolíček

dolíčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokázání, dotvrzení, potvrzení; důkaz(y)

doličovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokazování, důkaz(y)

dolík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dolík, důlek, jamka

dolina subst.f.a-kmen.žena ESSC dolina, údolí

dolovatost subst.f.i-kmen.kost ESSC pokrytost prohlubeninami (?)

doloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doplnění, dopsání

dóm subst.m.u-kmen.čin kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC dům, budova, stavení s pevnější konstrukcí (zvl. na pevných základech) určené k nějaké činnosti, zvl. k bydlení;

domatik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC breviář užívaný při soukromé (domácí) bohoslužbě (?)

domček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC domek, domeček

domek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC domek, malý dům (zvl. méně bytelný)

dóměnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmínka, připomínka (týkající se někoho n. něčeho)

domie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS domy

domienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmínka, připomínka (týkající se někoho n. něčeho)

dómienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmínka, připomínka (týkající se někoho n. něčeho)

domka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hospodyně

domluva subst.f.a-kmen.žena ESSC domluva, napomenutí, výtka

domněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mínění, úsudek o někom, o něčem, názor na někoho, na něco,

domněvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC rozhodčí

domnievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uhadování, usuzování (zvl. na základě domněnek), domýšlení se

domoděl subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo dělá (staví) dům, stavitel

domovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena (služebná) pověřená správou domu (domácnosti, hospodářství), hospodyně

domovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC muž, zvl. služebník, pracující v něčím domě, zvl. pověřený správou něčího domu (domácnosti, hospodářství), hospodář, správce

domudnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS loudalka

domúdnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC domudnice, tj. žena patřící do moudí

domustav subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo staví dům, stavitel

domysl subst.m.o-kmen.dub MSS domnění, domněnka, mínění

dómysl subst.m.o-kmen.dub ESSC mínění, (zvl. autority) názor,

dómyslník subst.m.o-kmen.hoch ESSC učenec, mudrc

dómyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC důmysl, rozumová tvůrčí schopnost, důvtip

domyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmyšlení

domyšľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC myšlenka, tj. čeho se někdo domyslil

domyšleník subst.m.o-kmen.hoch ESSC básník, tj. kdo tvoří domněnky n. z domněnek (?)

domyšlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC domýšlení, domněnka (domněnky)

donát subst.m.o-kmen.dub ESSC latinská gramatika Aelia Donata

donátník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se věnuje

dopalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dopalování, dodatečné pálení (?)

dopatřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov contemplatio

doplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doplacení, splacení dosud nezaplacené částky za něco

doplna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mešní modlitba po přijímání



doplňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doplnění, dodání, zvl. do plného počtu

dopóhon subst.m.o-kmen.dub GbSlov executio

dopomáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dopomáhání, dopomoc k dosažení n. získání něčeho

dopomocník subst.m.o-kmen.hoch ESSC soudní sluha, posel, pomocník u soudu

dopomoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dopomožení, nápomoc, přispění

dopustek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dovolení, povolení

dopuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC boží dopuštění, boží vůle, dopuštění, připuštění něčeho, nezabránění něčemu

dopúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dopouštění, sesílání

dorčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dořečení, doslovení, konec řeči

dormitoř subst.f.ja-kmen.obnož pridane_lemma_ve_sl_je

dormitoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC dormitář, společná klášterní ložnice

dorostlost subst.f.i-kmen.kost ESSC dospělost

dosáhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dosažení, nabytí, získání

dosaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dodání, přidání

dosaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dosažení, získání

dosěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dosažení, získání

doskok subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov doskočení:

dospěch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC spěch, spěchání, chvat

dospěcha subst.f.a-kmen.žena ESSC dosažení

dospělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je zkušený a zběhlý v něčem,

dospělost subst.f.i-kmen.kost ESSC znalost, zkušenost, zběhlost

dospělstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC znalost, zkušenost, zběhlost

dospěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokončení, skončení, dokonání

dospěšnost subst.f.i-kmen.kost ESSC způsobilost

dospěvatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dovršitel

dosták subst.m.o-kmen.hoch ESSC důstojný člověk

dostalost subst.f.i-kmen.kost ESSC dostatečnost, dostatečná n. uspokojivá míra něčí vlastnosti n. schopnosti

dostánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dostavení se k soudu

dostat subst.m.o-kmen.dub GbSlov hojnost, Fülle, Überfluss:

dostata subst.f.a-kmen.žena ESSC v dostatku, v hojnosti, v blahobytu

dostatečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dostatek, dostatečné n. uspokojivé množství n. míra něčeho

dostatečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dostatek, dostatečné n. uspokojivé množství něčeho

dostatek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC důstojný člověk

dostatnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dostatečnost, uspokojivá míra něčeho

dostávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dostávání, obdržování něčeho

dostičiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadostiučinění

dostidánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC záruka, zaručení

dostiučiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadostiučinění

dóstojenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zásluha

dóstojenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zásluha

dóstojnost subst.f.i-kmen.kost ESSC záslužnost (arch.), zasloužilost

dostřělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dostřel

dostřěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dostřel

doststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dostatek, hojnost



dostúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přistoupení

dostúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlavní styk

dostvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dostatek, hojnost

dosúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhodnutí právní povahy, zvl. soudní, rozsudek

dosvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dosvědčení, potvrzení něčeho

došek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC došek, otýpka slámy upravená k pokrývání střechy

dóšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC došek, otýpka slámy upravená k pokrývání střechy

došlost subst.f.i-kmen.kost ESSC zažití, zakušení

dotaz subst.m.o-kmen.dub ESSC dotaz, dotázání se, zvl. na radu

dotázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotaz, dotázání se, zvl. na radu, žádání o pomoc

dotazatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zkoumatel

dotázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Anfrage.

dotazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotazování o pomoc, prosba o pomoc

dotčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotek, dotknutí

dotisknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přinucení, vynucení

dótka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC urážka, dotknutí se cti slovy n. činy

dotkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotkání, dokončení tkaní

dotknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotknutí, dotek

dotykač subst.m.jo-kmen.muž ESSC dotýkající se, kdo se dotýká

dotýkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotýkaní, dotek

doufalost subst.f.i-kmen.kost ESSC smělá důvěra, smělost

doufánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC důvěra v někoho n. v něco, spoléhání se na někoho n. na něco

doupomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymáhání dluhu ap. upomínáním

dovedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dovedení, přivedení

dovek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba (?)

dověra subst.f.a-kmen.žena ESSC důvěra, důvěřivost

dóvěra subst.f.a-kmen.žena ESSC důvěra, důvěřivost

dověrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pověra, blud

dóvěrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pověra, blud

dověrnost subst.f.i-kmen.kost ESSC důvěra

dóvěrnost subst.f.i-kmen.kost ESSC důvěra

dověřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC důvěra k někomu

dóvěřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC důvěra k někomu

dóvěřilivost subst.f.i-kmen.kost ESSC důvěřivost

dóvod subst.m.o-kmen.dub ESSC důvod, příčina

dovoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dovolení, svolení

dovoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokládání, dokazování, potvrzování, předkládání důkazů; též jur.

dovrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dohození, vržení na určitou vzdálenost

dovtip subst.m.o-kmen.dub ESSC důvtip, schopnost dovtípit se

dóvtip subst.m.o-kmen.dub ESSC důvtip, schopnost dovtípit se

dovtíṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC důvtip, duševní bystrost

dovtiṕenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC důvtip, duševní bystrost

dóvtipenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov důvtip, domysl.

dóvtiṕenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC důvtip, duševní bystrost



dovtipnost subst.f.i-kmen.kost ESSC důvtip, duševní bystrost

dóvtipnost subst.f.i-kmen.kost ESSC důvtip, duševní bystrost

dovtipovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postupné domýšlení, dobírání se k názoru ap.

dovzětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vzetí ostatku:

dovzpievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov

dozloškrv subst.m.o-kmen.had ESSC pták útočící na zlé lidi (?)

dozpievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dokončení zpěvu n. zpěvavého přednesu, odzpívání

dozránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dosažení náležitého stupně vývoje

drab subst.f.i-kmen.kost ESSC dřevěná podélná součást podvozku vozu nasazená na ose kol

dráb subst.m.o-kmen.chlap ESSC dráb, pěší voják, zvl. voják najatý, aby škodil nepříteli

drabant subst.m.o-kmen.pán ESSC „dráb“

drabě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dřevěná podélná součást podvozku vozu nasazená na ose kol

drabí subst.f.ьja-kmen.paní ESSC dřevěná podélná součást podvozku vozu nasazená na ose kol

dráč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo déře, odírá, okrádá, Räuber, Plünderer, Erpresser;

dračenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dráče, dračí mládě; jen fig.

dračeřina subst.f.a-kmen.žena ESSC červená bobule dřišťálu

dračka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov loupež, Raub:

dračka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vyděrač, zloděj, lupič

dračstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uchvacování, loupež

dragant subst.m.o-kmen.dub ESSC dragant, ztvrdlá šťáva z lodyh kozince užívaná v lékařství

dragma subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC drachma, váhová jednotka, 1/8 unce

draha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC skupina, shromáždění, houf, zástup, zvl. vojenský

dráha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS cesta

draho subst.n.o-kmen.klubko ESSC drahota

drahor subst.m.o-kmen.dub ESSC drahota

drahost subst.f.i-kmen.kost ESSC drahost, (draho)cennost, vysoká cena, vysoká hodnota vyčíslitelná penězi

drahota subst.f.a-kmen.žena MSS nákladnost, vysoká cena

drahováženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysoké hodnocení něčeho, připisování výjimečné hodnoty něčemu

drahule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC jaspis, drahý kámen zvl. zelené barvy

drajlink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dutá míra s obsahem tří čtvrtin

drajliňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jistá míra pro víno

drak subst.m.o-kmen.pták ESSC plaz, ještěrovité zvíře, zvl. větších rozměrů, had, krokodýl ap.

drakont subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen pocházející z dračí hlavy,

drakontydeš subst.m.jo-kmen.meč ESSC kámen pocházející z dračí hlavy,

drakorza subst.f.a-kmen.žena ESSC pryskyřice červené barvy pocházející z dračince (tzv. dračího stromu; ?)

drakovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov báječný kámen nějaký:

draksan subst.m.o-kmen.had GbSlov drak, Drache:

dralink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dutá míra s obsahem tří čtvrtin

drancieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo drancuje, plenitel, lupič

drancovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC drancování, plenění, loupení

dránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC draní, drásání, rozdírání, trhání

drapač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo drápe.

drápanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC snaha o uchvácení něčeho

drása subst.f.a-kmen.žena ESSC tříska, trn (?)



drasač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo drásá, škrábe

drásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC drásání, škrábání

drasnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena, která odstraňuje

drásnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena, která odstraňuje

drasta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC malý kousek něčeho, co zbyde po drásání, tříska, stéblo, smetí, mrva, suk

drásta subst.f.a-kmen.žena ESSC malý kousek něčeho, co zbyde po drásání, tříska, stéblo, smetí, mrva, suk

drástka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třístička, malá

drastlík subst.m.o-kmen.pták GbSlov červ toho jména:

drastnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena, která odstraňuje

drástnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena, která odstraňuje

drastník subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba, která odstraňuje

drástník subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba, která odstraňuje

drastva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tříska

drástva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov tříska, Splitter:

drášček subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
GbSlov zvíře toho jména:

drát subst.m.o-kmen.dub ESSC drát

drátcíhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící dráty ap.

dratev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC provázek, řemínek

dratevník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící dratve

drátník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Drahtzieher

dratva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov gedrehter Faden, Schuhdraht.

dratvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nitka, tenká

dratvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nitka, nitečka, tenká

dráž subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC drahost, (vysoká) cena, (vysoká) hodnota vyčíslitelná penězi

drážďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dráždění, popouzení

drážditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo dráždí, podněcuje, pokušitel

drážě subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC drahost, (vysoká) cena, (vysoká) hodnota vyčíslitelná penězi

drážeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dráždění, Anreizung.

dráženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dráždění, popouzení

dražič subst.m.jo-kmen.muž ESSC drážditel, kdo dráždí, popouzí

drážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cestička, pěšinka

drážn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dráždění, jitření

drážň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dráždění, Anreizung.

drb subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk s vytrhanými vlasy, popř. chlupy, n. člověk s následky po sdírání kůže (?)

drbač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo do něčeho škrábe, ryje, zvl. řezbář

drbal subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo drbe.

drbánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC drbání, škrábání

drdumdej subst.m.jo-kmen.meč ESSC látka utkaná z vlny a lnu mající použitím dvojího materiálu dvojí barvu, n. oděv z takové látky ušitý (?)

drebtač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo reptá, reptal

dreilink subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jistá míra pro víno

dreiliňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jistá míra pro víno

drejlink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dutá míra s obsahem tří čtvrtin

drejliňk subst.m.o-kmen.zvuk MSS dutá míra na měření vína



drelink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dutá míra s obsahem tří čtvrtin

dreliňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jistá míra pro víno

drevcě subst.n.jo-kmen.moře plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dříví, klestí, roští

drevník subst.m.o-kmen.hoch ESSC prodejce dřeva

drchta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drbna, cuchta, mluvou a vzhledem odpudivá žena

driáčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC theriak, dryák (lid.), účinný protijed, pozd. všelék

driáčník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá, prodává driák.

driák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC theriak, dryák (lid.), účinný vícesložkový protijed, pozd. všelék

drieždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov roští, Reisig, Buschholz,

driežžec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo dělá dřiezhy,

drijě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC trojka, tři body na herní kostce

drilink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dutá míra s obsahem tří čtvrtin

driliňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jistá míra pro víno

drišaft subst.m.o-kmen.dub ESSC druh látky

drkolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov bití drkolem, kyjem, Prügelschläge.

drkolna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC palice, kyj

drlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pták chocholouš, trpělka (lid.)

drmlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kus (pruh) tkaniny užívaný jako součást oděvu n. v domácnosti (k vázání, prosévání ap.)

drn subst.m.o-kmen.dub ESSC drn, vyrytý kus trávníku s kořeny a se zemí

drnavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drnavec lékařský, bylina používaná k léčbě močového ústrojí

drnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC „drny“

drnomistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC kat, osoba pohřbívající usmrceného odsouzence

drob subst.m.o-kmen.dub ESSC drobek, drobet, úlomek

droba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov malomocnost, nedostatečnost;

drobček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC drobeček, úlomek, velmi malá část

drobec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vnitřnosti, střeva

drobek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobek, kousek

drobenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba toho jména:

drobet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bisschen, Brocken;

droběz subst.f.ja-kmen.obnož MSS drobty

dróbež subst.m.jo-kmen.meč ESSC drobné ryby

drobina subst.f.a-kmen.žena ESSC drobná část hodiny, minuta

drobníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s velkým množstvím malých květů (n. jejich částí), snad průtržník n. mydlice

drobník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo o drobech dělá

drobnost subst.f.i-kmen.kost ESSC drobnost, malost;

drobtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC úlomek, (velmi) malá část

drobtíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov drobtík.

drobtík subst.m.o-kmen.zvuk MSS drobínek, drobeček

drobýšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobná zelená rostlinka

drofa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC velký pták se zavalitým tělem, drop, labuť, husa

drochet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobky, úlomky, malé části

drochtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC drobečky, drobty

dromedár subst.m.o-kmen.had GbSlov Dromedar.

dromedář subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Dromedar.



droméř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov dromedář:

dromík subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý ryba nějaká:

dronie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dopolední doba určená ke konání mešních obřadů, při nichž se láme hostie

dropa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC velký pták se zavalitým tělem, drop, labuť, husa

dropet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kus, kousek, úlomek

dropfa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC velký pták se zavalitým tělem, drop, labuť, husa

droptva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velký pták se zavalitým tělem, drop, labuť, husa

drot subst.m.o-kmen.dub ESSC kus, kousek, úlomek

drozd subst.m.o-kmen.had ESSC drozd

drozdík subst.m.o-kmen.pták ESSC drozd, drozdík

drozilap subst.m.o-kmen.had GbSlov prý pták toho jména:

droziláp subst.m.o-kmen.had ESSC drozdovitý pták (?)

drozn subst.m.o-kmen.had GbSlov drozen, drozd.

droždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC droždí, kvas, kvasnice

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC drobení, rozmělňování

drsnatost subst.f.i-kmen.kost ESSC drsnost, hrubost povrchu něčeho (na dotek), zhrubělost

drst subst.f.i-kmen.kost ESSC odpad (nečistota) v podobě drobných částeček, smetí

drstěl subst.f.ja-kmen.obnož pridane_lemma_ve_sl_je

drstěl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

drstěl subst.m.o-kmen.dub ESSC nástroj k manipulování se smetím n. na výrobu třísek (?)

drstnatost subst.f.i-kmen.kost ESSC drsnost, hrubost povrchu něčeho (na dotek), zhrubělost

drščečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník (řezník) zpracovávající dobytčí vnitřnosti (droby, dršťky)

drščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC dršťka (dršťky), popř. vnitřnosti (zvl. žaludek) z přežvýkavého dobytčete, droby

drščkař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník (řezník) zpracovávající dobytčí vnitřnosti (droby, dršťky)

dršlák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cedník, kuchyňské náčiní na cezení potravin

drt subst.f.i-kmen.kost ESSC drcení n. drť, drtiny (?)

drtiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum ESSC drtiny, nedrobnější odpadky vzniklé při řezání n. pilování materiálu

druba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov prý ryba nějaká:

druh subst.m.o-kmen.hoch ESSC druh, pův. druh v boji, nejbližší spolubojovník;

druha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC jedna druhou ap., navzájem, vespolek

druhohlas subst.m.o-kmen.dub ESSC predikát, přísudek, výpověď, část výroku, kterou činí logický soud o subjektu (podmětu)

druka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC (?)

drumel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zuhelnatělá tkanina užívaná na podpal, troud

drumlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kus (pruh) tkaniny užívaný jako součást oděvu n. v domácnosti (k vázání, prosévání ap.)

družba subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh, společník

družbadlnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov neděle družebná, Laetare:

družbanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC koláč, pečivo (pův. připravované na Družebnou neděli jako znamení křesťanské vzájemnosti?)

družbánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC družná zábava (?)

družbina subst.f.a-kmen.žena ESSC koláč, pečivo (pův. připravované na Družebnou neděli jako znamení křesťanské vzájemnosti?)

družě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov druh, druh v lásce, v manželství, Genosse, Geliebter, Ehegenosse.

družebnost subst.f.i-kmen.kost ESSC přátelská vzájemnost;

družec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh,

družicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC družka, přítelkyně



družička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC družka, přítelkyně

družina subst.f.a-kmen.žena ESSC družina, pův. vojenská, skupina osob doprovázející koho, průvod

družka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC družka, přítelkyně

drúžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC družka, přítelkyně

družstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společenství, přátelství

drvle subst.f.ja-kmen.přě ESSC divoké lesní zvíře (?)

drvle subst.n.nt-kmen.kuřě pridane_lemma_ve_sl_je

drvonošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov Holzträger;

dryáčník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá, prodává driák.

dryák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC theriak, dryák (lid.), účinný vícesložkový protijed, pozd. všelék

dryják subst.m.o-kmen.zvuk ESSC theriak, dryák (lid.), účinný vícesložkový protijed, pozd. všelék

dryjě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC trojka, tři body na herní kostce

drzkost subst.f.i-kmen.kost ESSC opovážlivá bujnost, nevázanost, rozpustilost

drzlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC opovážlivá bujnost, nevázanost, rozpustilost

drznost subst.f.i-kmen.kost ESSC přílišná smělost, opovážlivost, troufalost,

drzost subst.f.i-kmen.kost ESSC přílišná smělost, opovážlivost, troufalost,

drzota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS drzost, smělost, opovážlivost

držadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kroužek, poutko (umožňující spojení n. zavěšení)

držádlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov držadlo;

držadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC držadlo,

držatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC držitel, vlastník

državcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC držitel, vlastník

držě subst.f.ja-kmen.přě ESSC držení, co něco drží (?)

držělivost subst.f.i-kmen.kost ESSC schopnost držet po hromadě (?)

držěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC třesení, třas (ze strachu)

držětel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC držitel, vlastník

držicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC část hlavy n. žíla (?)

držika subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC mořská ryba pevně přisedlá na kamení

držipa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC mořská ryba pevně přisedlá na kamení

držitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC držitel něčeho, kdo má v užívání něco n. kdo je příjemcem něčeho

držitelkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC držitelka něčeho, žena mající v užívání něco

držka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co zadržuje vodu, nádržka (?)

držma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivý prostředek (?)

držník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bedeguar, houbovitý nádor

dřě subst.f.ja-kmen.přě ESSC dřín (?)

dřec subst.m.jo-kmen.peniez ESSC trup, dřík

dřek subst.m.o-kmen.hoch ESSC příbuzný (?)

dřěn subst.m.o-kmen.dub ESSC trnitý keř, dřišťál (?)

dřěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:

dřěvce subst.n.jo-kmen.moře zaklad-GEN.PL-drvec+dřěvec ESSC stromek, malý strom

dřěvěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dřevěný zámek

dřěvěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivá rostlina s uvolňujícími účinky, pelyněk brotan (

dřěvíce subst.n.jo-kmen.moře ESSC stromek, malý strom, malé

dřěvíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mladé stromky



dřěvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stromoví, více stromů

dřěvně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mořská ryba ztrácející v dešti zrak, parmice (Mullus L.)

dřěvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC prodejce dřeva

dřěvo subst.n.o-kmen.město zaklad-cele_paradigma-dřěv+drev/PL_krome_GEN.PL-drv GbSlov strom, dřevo, Baum, Holz;

dřěvojědec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov xylophagus

dřěvolúčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní pták rodící se na stromě a po narození padající do vody

dřěvoluščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK GbSlov pták toho jména:

dřěvonicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Meerkirsche:

dřěvonošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo nosí dříví, dřevař (?)

dřěvorodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý pták nějaký:

dřěvoščěp subst.m.o-kmen.chlap ESSC dřevorubec, drvoštěp

dřěvotoč subst.m.jo-kmen.meč ESSC červ, který se provrtává dřevem, červotoč (

dřěvovrtek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Holzwurm:

dřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prosba (?)

dřiák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC theriak, dryák (lid.), účinný vícesložkový protijed, pozd. všelék

dřiechmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dřímání, podřimování, dřímota

dřiechnanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dřímání, podřimování, dřímota

dřiemanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dřímání, podřimování, dřímota

dřiemicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov dřímalka:

dřiemota subst.f.a-kmen.žena ESSC dřímota, podřimování

dřien subst.m.o-kmen.dub ESSC strom mající tvrdé dřevo, dřín n. hloh (?)

dřienek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bedeguar, houbovitý výrůstek na šípkové růži užívaný k léčivým účelům připomínající plody dřínu (?)

dřienicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dřín

dřienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov šipková jablka

dřieščě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC olámané větve, chrastí (?)

dřieščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC olámané větve, chrastí (?)

dřievíce subst.n.jo-kmen.moře ESSC stromek, malý strom, malé

dřievičie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC křoví, roští

dřievie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stromoví, více stromů

dřiezha subst.f.a-kmen.žena ESSC tříska, štěpina, odštěpek

dřiezka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tříska, štěpina, odštěpek

dřiežděc subst.m.jo-kmen.otec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-ďeK+děK/tvary_s_koncovkou-

ďK+dK
MSS drvoštěp, dřevorubec

dřiežďec subst.m.jo-kmen.otec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-ďeK+děK/tvary_s_koncovkou-

ďK+dK
GbSlov kdo dělá dřiezhy,

dřiežec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslný výrobce díží (?)

dřiják subst.m.o-kmen.zvuk ESSC theriak, dryák (lid.), účinný vícesložkový protijed, pozd. všelék

dřistál subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, Sauerdorn, Berberisstaude

dřistel subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, Sauerdorn, Berberisstaude

dřistelicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina toho jména, Sauerdorn, Berberisstaude

dřiščěl subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, Sauerdorn, Berberisstaude

dříščěl subst.m.o-kmen.dub ESSC trnitý keř, dřišťál (?)

dříščělicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dřišťálka, plod dřišťálu (?)



dřišťál subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, Sauerdorn, Berberisstaude

dřkolna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC palice, kyj

dřskolna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC palice, kyj

dřvi subst.f.i-kmen.dřvi plurale_tantum zaklad-cele_paradigma-dřv+dveř/NOM+ACC+VOC.PL-dvéř ESSC zařízení, zprav. uzamykatelné, ve vstupním otvoru do uzavřeného prostoru, dveře, vrata

dscka subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu

dska subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

MSS deska, prkno, tabule

dščě subst.f.ja-kmen.přě ESSC ostřice, tráva rostoucí na vlhkých n. mokrých místech

dščicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC menší n. malá deska, destička

dščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC destička, malá deska

dščirad subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina mající ráda vlhko, mokro, déšť

dščirada subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina mající ráda vlhko, mokro, déšť

dščka subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu

dščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC déšť

dšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dechnutí, dech

dška subst.f.a-kmen.žena

zaklad-pokud_koncovka_zacina_ě-

dšč+dcšč+dčt+dct+dc+ct+st+dsc+dcc+dscc+dcsc+dščc+dš

c+cc+desc+destc+dešc+deščc+deštc/GEN.PL-

desk+desek+deck+decsk+desck+deščk+dešk+cek+destek+d

ešek+dešček+deštek+deštěk/zbytek_paradigmatu-

dsk+dck+dsck+dcsk+dščk+dšk+ck+desk+destk+dešk+dešč

k+deštk+desck+deck+dčsk

ESSC dřevěná deska, prkno, zvl. opracované k nějakému účelu

dub subst.m.o-kmen.dub ESSC dub

dubec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC doubek, mladý, ne zcela vzrostlý dub

dúbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC doubek, mladý, ne zcela vzrostlý dub

duben subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC duben, měsíc, kdy raší listy dubu



dubenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gallapfel.

duběnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gallapfel.

dubie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doubí, dubový porost

dúbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doubí, dubový porost

dubík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Příjm.:

dubina subst.f.a-kmen.žena ESSC dubina, dubový porost, dubový les(ík)

dubinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC duběnka, kulička rostoucí na dubovém listu

dubnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zařízení (mlýn) na zpracování borky (tj. vrchní odumřelé vrstvy stromové kůry) na třísloviny

dubovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dubová hůl, Eichenstock:

dúbra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pastvina, louka, luh v (podmáčeném, n. na vodu bohatém) údolí, dolíku (?)

dúbrava subst.f.a-kmen.žena ESSC les, lesík, háj (zvl. listnatý)

dúbravicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina, snad doubravnice (tj. meduňka?)

dúbravka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „dúbrava“

dúbravník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov dúbrava:

dučějě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hučící proud padající vody (

dudek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dudek

duh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC prospěch, (posílení) zdraví, opak

duha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC duha, krásně barevný oblouk klenoucí se na nebi po dešti

duch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dech;

duchna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC duchna, nadýchaná velká a těžká (svrchní) peřina

duchnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC menší duchna, menší n. lehčí peřina

duchnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá duchna, duchnička, malá n. lehká peřin(k)a

duchočin subst.m.u-kmen.čin GbSlov actus

ducholovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo nemá, pozbývá n. jiné zbavuje

ducholovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC klam, faleš, neupřímnost,

ducholovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC klam, faleš, neupřímnost,

ducholovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nepravost, klam, podvod, nespravedlnost

duchopravna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o náležitém křesťanském jednání a chování, křesťanská mravouka (?)

duchoprod subst.m.o-kmen.dub GbSlov svatokupectví, Simonie:

duchoproda subst.f.a-kmen.žena ESSC svatokupectví, simonie, prodej, koupě a propůjčování duchovních hodnot a hodností za peníze

duchoprodajník subst.m.o-kmen.hoch ESSC svatokupec, simonita, kdo prodává, kupuje a propůjčuje duchovních hodnot a hodností za peníze

duchoprodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svatokupectví, simonie, prodej, koupě a propůjčování duchovních hodnot a hodností za peníze

duchoprodavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC svatokupec, simonita, kdo prodává, kupuje a propůjčuje duchovní hodnoty a hodnosti za peníze

duchoprodavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatokupec, simonita, kdo prodává, kupuje a propůjčuje duchovních hodnot a hodností za peníze

duchoprodník subst.m.o-kmen.hoch ESSC svatokupec, simonita, kdo prodává, kupuje a propůjčuje duchovních hodnot a hodností za peníze

duchovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov stránka duchovní

duchovenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC církevní, nikoliv světské záležitosti (?)

duchovnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena dávající okázale na odiv své náboženské zanícení

duchovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC křesťanský duchovní (

duchovnost subst.f.i-kmen.kost ESSC spiritualita, duchovnost, duchovní zaměření

dukát subst.m.o-kmen.dub ESSC dukát, zlatá mince

duně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC (?)

dunovietr subst.m.o-kmen.dub ESSC jihovýchodní vítr, vítr vanoucí z jihovýchodu

dúpa subst.f.a-kmen.žena GbSlov dutina, Höhlung, Hohlgang.



dúpce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

dúpě subst.f.ja-kmen.dušě MSS doupě, dutina, díra

dúpě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov doupě, dutina, díra, Höhlung, Loch;

dúpějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dutinka, doupátko, malá

dupka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dúpa, dúpě.

duplharas subst.m.o-kmen.dub ESSC hrubá vlněná látka (

dupltafat subst.m.o-kmen.dub ESSC pevná lesklá hedvábná látka (

dúpnák subst.m.o-kmen.pták GbSlov doupnák, Waldtaube;

dúpníček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména:

duršlák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cedník, kuchyňské náčiní na cezení potravin

dus subst.m.o-kmen.dub ESSC dušnost, dýchavičnost

dusánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dusot, dupání

dusík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nástroj k mučení, ein Folterinstrument:

duspiva subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov piják piva:

duspivo subst.m.výjimka.duspivo GbSlov piják piva:

dušě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS dech

dušel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov živočich;

dušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dušení, škrcení, rdoušení

dušenost subst.f.i-kmen.kost ESSC těkavost, nestálost (?)

dušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dušnost, dýchavičnost

dušicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dušička, duchovní rozměr člověka, protiklad těla, od kterého se po smrti člověka odděluje

dušička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dušička, duchovní rozměr člověka, protiklad těla, od kterého se po smrti člověka odděluje

dúška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dušička, životní princip, který uniká z lidí a zvířat posledním vydechnutím

dúšky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hod slavený po svátku Seslání Ducha svatého, svatodušní pondělí

dušna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o duši a duševním boji

dušně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov angela:

dušník subst.m.o-kmen.hoch ESSC poddaný na záduší, tj. na pozemku věnovaném církvi za spásu dárcovy duše

dušnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dušnost, dýchavičnost

dušnota subst.f.a-kmen.žena ESSC dušnost, namáhavé dýchání, dýchavičnost

dutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dutí, foukání, proudění vzduchu

dutina subst.f.a-kmen.žena ESSC prostorové zobrazení (socha ap.) ulité v duté formě

dutna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kovolitectví

dvabližnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov jedno ze dvanácti znamení nebeských, blíženci, Zwillinge (am Himmel).

dvák subst.m.o-kmen.hoch ESSC dvouletý člověk (?)

dvák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dva prsty jedné ruky zdvižené n. překřížené při přísaze

dvanádstník subst.m.o-kmen.hoch ESSC jeden ze dvanácti stálých přísedících zemského soudu

dvář subst.m.jo-kmen.meč ESSC teologická rozprava, pojednání (?)

dvéhlas subst.m.o-kmen.dub ESSC dvojhláska, diftong

dvélibrník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nádoba o obsahu dvou liber (?)

dvélistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:

dvélístek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající na stonku pouze dva listy, zvl. bradáček n. pstroček

dvémlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC znalec dialektiky, kdo umí disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)

dvémluvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

dvén subst.m.o-kmen.dub ESSC lék složený ze dvou různých léčiv (?)



dvénásob subst.m.o-kmen.dub ESSC dvojitý plášť, který se dvakrát obtočí kolem těla

dvénásobnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dvojnásobnost, dvojitost

dvercě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov dřvi

dvercě subst.n.jo-kmen.moře plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc pridane_lemma_ve_sl_je

dvércě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov dřvi

dvércě subst.n.jo-kmen.moře plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc pridane_lemma_ve_sl_je

dvérka subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dřvi

dvérky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dřvi

dveřcě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov dřvi

dveřcě subst.n.jo-kmen.moře plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc pridane_lemma_ve_sl_je

dvéřcě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov dřvi

dvéřcě subst.n.jo-kmen.moře plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc pridane_lemma_ve_sl_je

dveřě subst.f.i-kmen.dřvi plurale_tantum zaklad-cele_paradigma-dřv+dveř/NOM+ACC+VOC.PL-dvéř ESSC zařízení, zprav. uzamykatelné, ve vstupním otvoru do uzavřeného prostoru, dveře, vrata

dvéřě subst.f.i-kmen.dřvi plurale_tantum zaklad-cele_paradigma-dřv+dveř/NOM+ACC+VOC.PL-dvéř pridane_lemma_ve_sl_je

dveři subst.f.i-kmen.dřvi plurale_tantum zaklad-cele_paradigma-dřv+dveř/NOM+ACC+VOC.PL-dvéř ESSC zařízení, zprav. uzamykatelné, ve vstupním otvoru do uzavřeného prostoru, dveře, vrata

dvéři subst.f.i-kmen.dřvi plurale_tantum zaklad-cele_paradigma-dřv+dveř/NOM+ACC+VOC.PL-dvéř pridane_lemma_ve_sl_je

dvéřka subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dřvi

dvéřky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dřvi

dvielistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající na stonku pouze dva listy, zvl. bradáček n. pstroček (?)

dvielístek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající na stonku pouze dva listy, zvl. bradáček n. pstroček (?)

dviemlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC znalec dialektiky, kdo umí disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)

dviemluvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

dvira subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC sfinga, bytost zpola člověčí a zpola lidská

dvojelistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající pouze dva listy na stonku, zvl. bradáček n. pstroček (?)

dvojelistva subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající na stonku pouze dva listy, zvl. bradáček (?)

dvojemíle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov dvě míle (cesty), zwei Meilen;

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhovor, dialog

dvojenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC Blíženci, třetí znamení zvěrokruhu

dvojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdvojení, zdvojnásobení (sr. ESSČ s.v.

dvojepět subst.f.i-kmen.kost ESSC kvinta, hudební interval mezi prvním a pátým tónem (u diatonické stupnice)

dvojerodič subst.m.jo-kmen.muž ESSC věštec, čarodějník, kdo je poznamenán magickou silou při svém zrození (?)

dvojeřěčník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo mluví dvěma jazyky



dvojetřěna subst.f.a-kmen.žena ESSC dvě třetiny (?)

dvojezna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena mající dva manžele, bigamistka

dvojhlas subst.m.o-kmen.dub ESSC dvojhláska, diftong

dvojhod subst.m.o-kmen.dub ESSC dvojitý svátek, den, na který připadají dva svátky

dvojicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC neshoda, různost názorů

dvojimíle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov dvě míle (cesty), zwei Meilen;

dvojimluvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dialectica

dvojjmenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo má dvě jména

dvojlistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající pouze dva listy na stonku, zvl. bradáček n. pstroček (?)

dvojlístek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dvojlístek; Zweiblatt;

dvojmlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC znalec dialektiky, kdo umí disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)

dvojnásoba subst.f.a-kmen.žena ESSC oděv dvojnásobně obtáčený kolem těla

dvojně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC souboj, půtka (?)

dvojník subst.m.o-kmen.hoch ESSC falešník, licoměrník,

dvojnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dvojitost, dvojnost, rozdělenost na dvě části

dvojnota subst.f.a-kmen.žena ESSC dvojjedinost, jediná podstata ve dvou osobách

dvojnožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dvounožec, kdo má dvě nohy

dvojpád subst.m.o-kmen.dub ESSC jméno mající jen dva pádové tvary

dvojřěčena subst.f.a-kmen.žena ESSC dialektika, umění disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)

dvojřěčina subst.f.a-kmen.žena ESSC dialektika, umění disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)

dvojřěčna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dialektika, umění disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)

dvojsěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC oktáva, interval mezi dvěma tóny, prvním a osmým (

dvojsřek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dvojhláska

dvójsřek subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov dvój sřek.

dvólistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající pouze dva listy na stonku, zvl. bradáček n. pstroček (?)

dvolovznět subst.m.o-kmen.dub ESSC souzvuk dvou tónů (?)

dvolovzniek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC souzvuk dvou tónů (?)

dvónožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dvounožec, kdo má dvě nohy

dvór subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC dvůr, palác, sídlo panovníka n. papeže;

dvoran subst.m.o-kmen.had ESSC obludné, nestvůrné zvíře žijící v moři

dvorček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk ESSC menší dvůr, statek, hospodářské stavení

dvorec subst.m.jo-kmen.hrnec ESSC menší výstavný dům, palác (sr. ESSČ s.v.

dvorník subst.m.o-kmen.hoch ESSC účastník slavnosti (

dvornost subst.f.i-kmen.kost ESSC urozenost, vznešenost

dvornoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC zvláštnosti, novoty

dvorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dvorské způsoby, uhlazenost, dvornost

dvorstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dvořanstvo,

dvořáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dvořánek, kdo žije u dvora

dvořák subst.m.o-kmen.hoch ESSC dvořan, kdo žije n. slouží u

dvořan subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC člen panovnické družiny

dvořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC menší výstavný dům, palác (sr. ESSČ s.v.

dvóřěčena subst.f.a-kmen.žena ESSC dialektika, umění disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)



dvóřěčina subst.f.a-kmen.žena ESSC dialektika, umění disputovat (tj. obhájit svůj názor proti oponentovi)

dvóřěčník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo mluví dvěma jazyky

dvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC služba u

dvořěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC člen panovnické družiny

dvořenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dvorské způsoby, uhlazenost, dvornost

dvořisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, na kterém stojí n. stál

dvořišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, na kterém stojí n. stál

dvořiščko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, na kterém stojí n. stál menší dvůr včetně jeho bezprostředně přilehlého pozemku

dvořka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dvořanka, žena žijící u

dvořstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dvorské způsoby, uhlazenost, dvornost

dvořstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dvořanstvo,

dvúhlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor mající dvě hlavy

dvúlistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina mající pouze dva listy na stonku, zvl. bradáček n. pstroček (?)

dvúřěč subst.f.i-kmen.kost ESSC rozhovor, dialog

dvúřěčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhovor, dialog

dvúženatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov natý:

dychánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen, okolo něhož se prý slézali hadi a na nějž dýchali

dýchánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen, okolo něhož se prý slézali hadi a na nějž dýchali

dychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dech, dýchání, střídání nádechu a výdechu; dech, dýchání jako projev života;

dýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dech, dýchání, střídání nádechu a výdechu; dech, dýchání jako projev života;

dýchavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dýchavý člověk, Keucher.

dýchavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dušnost, dýchavičnost, záducha

dýchavičnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dušnost, dýchavičnost, záducha

dýchavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dušnost, dýchavičnost, záducha

dychtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prudké, těžké dýchání, supění (při úsilí, neduhu, rozčilení ap.)

dyksa subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dýza, roura, trubice, hubice, zúžená koncová část měchu

dylink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC párová

dým subst.m.o-kmen.dub GbSlov dýměj, Leistenbeule.

dymač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo

dymačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov flabula

dýmačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dmychadlo, nástroj na stlačování a vhánění vzduchu

dymadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dmychadlo, nástroj na stlačování a vhánění vzduchu

dýmal subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo dýmá, Bläser.

dýmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vání, vanutí, foukání, dutí

dýmě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
GbSlov dýměj, Leistenbeule.

dymnatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tmavě (kouřově) zbarvená hruška (plod)

dymňatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tmavě (kouřově) zbarvená hruška (plod)

dýmně subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
ESSC dýměj, hlíza, vřed, otok na mízních žlázách

dymník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC komín, dymník, střešní otvor pro odvod dýmu

dymnost subst.f.i-kmen.kost ESSC plynatost, hromadění plynů ve střevech působící nepříjemné n. bolestivé pocity

dynastí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC dynastie, panovnický rod

dyndovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC houpání, kolébání, ukolébávání



dýně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC tykvovitá rostlina, dýně, tykev n. meloun

dynchař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo

dynchéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo

dynchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bílení, natírání stěn na bílo

dýnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pokrývka, koberec, čaloun

dyňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC malá

dynovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úmluva, ústní smlouva (?)

dypsas subst.m.o-kmen.had ESSC drobný jedovatý had, jehož uštknutí způsobuje smrt žízní

džbanař subst.m.jo-kmen.muž MSS potupná přezdívka tomu, kdo přijímal pod jednou, katolík

ebiloita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC příslušník sekty ebionitů, tj.

ebionita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC příslušník sekty ebionitů, tj.

ebronita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC příslušník sekty ebionitů, tj.

ecar subst.m.o-kmen.dub GbSlov mince nijaká:

edikt subst.m.o-kmen.dub ESSC veřejná vyhláška, nařízení

efod subst.m.indecl.alef ESSC efod, nárameník, svrchní část posvátného židovského velekněžského roucha

efod subst.m.o-kmen.dub ESSC efod, nárameník, svrchní část posvátného židovského velekněžského roucha

efot subst.m.indecl.alef ESSC efod, nárameník, svrchní část posvátného židovského velekněžského roucha

efot subst.m.o-kmen.dub ESSC efod, nárameník, svrchní část posvátného židovského velekněžského roucha

echit subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen nalézaný v orlích hnízdech,

echnáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC mořská ryba přisávající se na trup lodi a schopná ji tak zastavit, snad štítovec lodní

echo subst.n.o-kmen.klubko GbSlov

ekatontrach subst.m.o-kmen.hoch ESSC držitel soudní a policejní moci ustanovený nad stem příslušníků izraelského společenství

eksamit subst.m.o-kmen.dub GbSlov Sammet

ekzamit subst.m.o-kmen.dub GbSlov Sammet

elebor subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, snad čemeřice

element subst.m.o-kmen.dub ESSC element, živel, základní prvek

elencě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC protidůkaz, vyvrácení tvrzení (?)

elenha subst.f.a-kmen.žena ESSC pohyblivá věž na dobývání opevněných míst,

elixír subst.m.o-kmen.dub ESSC elixír, látka s mimořádnými léčivými n. alchymickými účinky

elzas subst.m.o-kmen.dub ESSC alsaské víno

emblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC emblika (Emblica), strom s drobnými plody

embroka subst.f.a-kmen.žena ESSC náplast napuštěná hojivou vlhkou směsí

emoroida subst.f.a-kmen.žena ESSC otok žil v konečníku způsobující krvácení

encián subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina s výrazným podlouhlým kořenem, dutým krátkým stvolem přecházejícím v masivní květ, hořké chuti, snad hořec

epatika subst.f.a-kmen.žena ESSC játrovka, mechovitá rostlina užívaná k léčení jaterních chorob, zvl. porostnice

epikurejista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC epikurejec, přívrženec učení Epikurova

epikuř subst.m.jo-kmen.muž ESSC epikurejec, přívrženec učení Epikurova

epistola subst.f.a-kmen.žena ESSC epištola, apoštolský dopis (součást Nového zákona)

epistolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC epištolník, duchovní pověřený při mši čtením epištoly (?)

epistrit subst.m.o-kmen.dub ESSC červený drahokam

epištola subst.f.a-kmen.žena ESSC epištola, apoštolský dopis (součást Nového zákona)

epištolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC epištolník, duchovní pověřený při mši čtením epištoly (?)

epitim subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina používaná při výrobě tekutého léčiva

epitimum subst.n.indecl.tau ESSC rostlina používaná při výrobě tekutého léčiva



erb subst.m.o-kmen.dub ESSC zděděný majetek, dědictví, též jur.

erbainunk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov smlouva dědická,

erbanuňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov smlouva dědická,

erbgat subst.m.o-kmen.pán ESSC spoludědic

erbovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC dědic

ercipřešt subst.m.o-kmen.pán ESSC arcipryšt, arcipresbyter, arcikněz, hlavní kněz tzv. velkofarnosti pověřený dohledem nad ostatními kněžími

erckáf subst.m.o-kmen.dub GbSlov rudy kupování

erckaféř subst.m.jo-kmen.muž ESSC obchodník s rudou

erispila subst.f.a-kmen.žena ESSC růže, kožní onemocnění projevující se mj. zarudnutím kůže

erkéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC arkýř, část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvl. s obrannou funkcí

ermofrodit subst.m.o-kmen.pán ESSC hermafrodit, obojpohlavní člověk

es subst.m.jo-kmen.meč ESSC jednička, jeden bod na herní kostce

essencí subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov essentia:

eš subst.m.jo-kmen.meč ESSC jednička, jeden bod na herní kostce

ether subst.m.o-kmen.dub GbSlov aether:

etik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nemoc léčená podáváním lektvaru

eufrasie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC světlík lékařský

eunoch subst.m.o-kmen.hoch ESSC eunuch, kleštěnec, kastrát

eunuch subst.m.o-kmen.hoch ESSC eunuch, kleštěnec, kastrát

eunuchus subst.m.o-kmen.chlap ESSC eunuch, kleštěnec, kastrát

euvanjelista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC evangelista, zvěstovatel, jeden ze čtyř autorů evangelia (tj. Matouš, Marek, Lukáš, Jan)

evandělista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC evangelista, zvěstovatel, jeden ze čtyř autorů evangelia (tj. Matouš, Marek, Lukáš, Jan)

evangelista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC evangelista, zvěstovatel, jeden ze čtyř autorů evangelia (tj. Matouš, Marek, Lukáš, Jan)

evanjelista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC evangelista, zvěstovatel, jeden ze čtyř autorů evangelia (tj. Matouš, Marek, Lukáš, Jan)

exedra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC exedra (arch.), polokruhová lavice nebo vyvýšené místo

exemplár subst.m.o-kmen.dub ESSC příklad

extrakt subst.m.o-kmen.dub ESSC výpis, výtah

extrém subst.m.o-kmen.dub ESSC konec, kraj

ezipera subst.f.a-kmen.žena ESSC léčivá rostlina z čeledi zázvorovitých n. její oddenek

ezula subst.f.a-kmen.žena ESSC pryšec, Euphorbia L.

ezule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pryšec, Euphorbia L.

fabule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pověst, báchorka

facalík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov šátek kapesní,

facilet subst.m.o-kmen.dub GbSlov šátek kapesní,

facnářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena prodávající

facún subst.m.o-kmen.dub ESSC stuha, zvl. jako ozdoba ženské hlavy

facúnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stužka, zvl. jako ozdoba ženské hlavy

fáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC široká tkanice sloužící k obvazování n. zavazování (?)

fačín subst.m.o-kmen.dub GbSlov ozdoba nějaká v účesu ženském, ovinek hlavy ženské;

fačún subst.m.o-kmen.dub ESSC stuha, zvl. jako ozdoba ženské hlavy

fafrnoch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC famfrnoch, pruh tkaniny splývající z přílby;

falař subst.m.jo-kmen.muž ESSC podvodník, falešník, klamavý člověk

falc subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC opevněné sídlo panovníka v různých místech francké, pozd. německé říše

falc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC zahnutý kovový díl na postruhovacím noži



falcě subst.f.ja-kmen.tvrz E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC opevněné sídlo panovníka v různých místech francké, pozd. německé říše

falcgraf subst.m.o-kmen.chlap ESSC falckrabí, zástupce panovníka ve falci

falckrabie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie ESSC falckrabí, zástupce panovníka ve falci

falckrabstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC území spravované falckrabětem

falckraf subst.m.o-kmen.chlap ESSC falckrabí, zástupce panovníka ve falci

fald subst.m.o-kmen.dub ESSC fald, záhyb, ozdobný náběr

faldovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řasení, ozdobné nabírání

faleš subst.f.ja-kmen.obnož E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

faleš subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nevěrnosť, klam, podvod;

falešnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC falešnice, pokrytecká, neupřímná žena

falešník subst.m.o-kmen.hoch ESSC falešník, kdo uvádí v omyl

falešnost subst.f.i-kmen.kost ESSC falešnost, klamavost, nepravdivost

falešstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC faleš, falešnost, neupřímnost, pokrytectví

fallacie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov klam, podvod,

fallař subst.m.jo-kmen.muž MSS falešník, neupřímný člověk

falšě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov nevěrnosť, klam, podvod;

falšéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo klame, podvádí

falšieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo klame, podvádí

falšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC falšování, překrucování, mylný (zavádějící) výklad

fara subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC farnost, fara, farní obvod

faraon subst.m.o-kmen.pán ESSC faraon, vládce starověkého Egypta

farárstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC farářství, úřad faráře

farář subst.m.jo-kmen.muž ESSC farář, správce farnosti

farářík subst.m.o-kmen.hoch ESSC farářík

farářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC farářství, úřad faráře

fard subst.m.o-kmen.had StcS pardál, leopard, levhart:

farhof subst.m.o-kmen.dub ESSC fara, budova, v níž bydlí farář

farizej subst.m.jo-kmen.muž ESSC farizej,

farizěj subst.m.jo-kmen.muž ESSC farizej,

farlej subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh jablka

farpand subst.m.o-kmen.dub ESSC barevná stuha na koňském postroji (?)

fart subst.m.o-kmen.dub ESSC žebřík

fasunek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov řebřiny na vůz,

fasuňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
GbSlov řebřiny na vůz,

fasunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vozové bednění, zvl. žebřiny

faš subst.m.jo-kmen.muž ESSC švagr, manžel ženiny sestry

fatkář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Schmarotzer:

fedrar subst.m.o-kmen.chlap ESSC příznivec, podporovatel

fedrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podporování někoho, pomáhání někomu

fedrovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC podporovatel, pomocník

fedrunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podpora, pomoc

fedruňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pomáhání, podporování;

feflík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC stužka n. ozdobný látkový přívěsek na pokrývce hlavy



fejléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC prodavač

fekundací subst.n.indecl.tau ESSC účinnost (?)

femberk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC práce placená podle počtu vyrobených kusů

fenix subst.m.o-kmen.had GbSlov pták báječný, Phoenix:

fenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC fena, psice

fentovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřední zákaz nakládat nějakým majetkem ap. daný dlužníkovi ve prospěch věřitele

fenykl subst.m.o-kmen.dub ESSC aromatická bylina z čeledi mrkvovitých, fenykl, kopr ap.

ferdrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podporování někoho, pomáhání někomu

ferdrovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC podporovatel, pomocník

ferdrunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podpora, pomoc

ferkule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov ferculum

ferment subst.m.o-kmen.dub ESSC látka podněcující změnu hmoty (?)

fermež subst.m.jo-kmen.meč ESSC fermež, přípravek z pryskyřic ap. užívaný k nátěrům, v lékařství ap.

fermiž subst.m.jo-kmen.meč ESSC fermež, přípravek z pryskyřic ap. užívaný k nátěrům, v lékařství ap.

fernyž subst.m.jo-kmen.meč ESSC fermež, přípravek z pryskyřic ap. užívaný k nátěrům, v lékařství ap.

fersuchar subst.m.o-kmen.chlap ESSC dohlížitel nad kvalitou mincovní ražby, „probéř“ (sr. LemingerMinc 350n.)

ferštat subst.m.o-kmen.dub ESSC látka z vlny a hedvábí s přidáním jiných vláken (?) užívaná zvl. k zhotovování kabátů (a potahů ?)

ferštatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov sukně z ferštatu:

ferštatník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící

fěrtuch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov zástěra;

ferzuchar subst.m.o-kmen.chlap ESSC dohlížitel nad kvalitou mincovní ražby, „probéř“ (sr. LemingerMinc 350n.)

feřie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC všední den;

feřije subst.f.ja-kmen.dušě ESSC všední den;

feřtat subst.m.o-kmen.dub GbSlov vzácná látka tkaná, snad hedbávná

feřtatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov sukně z ferštatu:

festovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadržení, zatčení

fiala subst.f.a-kmen.žena ESSC drobná příjemně vonící květina s fialovomodrým, červeným, příp. bílým květem užívaná v lékařství, zvl. violka vonná (lid. fialka) n. ožanka kalamandra

fialka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší skleněná baňka užívaná k destilaci

fidrunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podpora, pomoc

fiela subst.f.a-kmen.žena ESSC drobná příjemně vonící květina s fialovomodrým, červeným, příp. bílým květem užívaná v lékařství, zvl. violka vonná (lid. fialka) n. ožanka kalamandra

fiflovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC fintění, parádění

figura subst.f.a-kmen.žena ESSC figura, tvar, podoba, forma

fijala subst.f.a-kmen.žena GbSlov Viole,

fijola subst.f.a-kmen.žena GbSlov Viole,

fík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC fíkovník, fíkový keř n. strom, fík

fíket subst.m.o-kmen.had ESSC pták živící se fíky a jinými sladkými plody

fiklovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC fintění, parádění

fíkovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC fíkoví, fíkový porost (pěstovaný n. planý)

fíkovina subst.f.a-kmen.žena ESSC fíkovník, fíkový keř n. strom

fikovišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov fikoviště, Feigenpflanzung.

fíkovišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC fíkový sad, fíkový háj

fikovnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov fíkoví:

fíkovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC fíkový sad, fíkový háj

fíkovník subst.m.o-kmen.pták ESSC polozvířecí bytost žijící v lese a živící se fíky, faun



fikura subst.f.a-kmen.žena ESSC figura, tvar, podoba, forma

filaktéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC filakterium, schránka se svitky starozákonních citátů, připevňovaná Židy při modlitbě na čelo n. na předloktí

filantrop subst.m.o-kmen.chlap ESSC filantrop, lidumil

filatéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC filakterium, schránka se svitky starozákonních citátů, připevňovaná Židy při modlitbě na čelo n. na předloktí

filček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov Felleisen, Reisebündel;

filec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Felleisen, Reisebündel;

filiola subst.f.a-kmen.žena ESSC „fiola¹“

filosof subst.m.o-kmen.chlap GbSlov philosophus.

filosofie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC moudrost pojatá jako škodlivé rozumování (?)

filozof subst.m.o-kmen.chlap ESSC filozof, myslitel, mudrc

filozofí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC moudrost pojatá jako škodlivé rozumování (?)

fiola subst.f.a-kmen.žena ESSC skleněná nádoba s dlouhým hrdlem a úzkým otvorem, užívaná zvl. k destilaci (sr. ESSČ s.v.

fióla subst.f.a-kmen.žena ESSC skleněná nádoba s dlouhým hrdlem a úzkým otvorem, užívaná zvl. k destilaci (sr. ESSČ s.v.

fiolka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší skleněná baňka užívaná k destilaci

firák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC peníz, mince (?)

firet subst.m.o-kmen.dub GbSlov látka hedbávná tkaná

firmament subst.m.o-kmen.dub ESSC obloha, nebesa, nebeská klenba

firmařník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kněz pověřený péčí o svěcené oleje (?)

firmářník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kněz pověřený péčí o svěcené oleje (?)

firšajt subst.m.o-kmen.dub ESSC nádoba (snad dřevěná) užívaná při vaření piva (?)

firšějt subst.m.o-kmen.dub GbSlov některý kus nádobí pivovarského:

firšlas subst.m.o-kmen.dub ESSC druh oděvu

fistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC žrout, jedlík

fistula subst.f.a-kmen.žena ESSC výrazně vonící rostlina se silným stonkem, zvl. puškvorec

fistule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov fistula, Fistel.

fišmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC správce rybníka

fišmajstrovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC správcovství rybníka

fišmejstr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov

fišmistr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov

fišpan subst.m.o-kmen.dub ESSC sépiová kost

fišpán subst.m.o-kmen.dub ESSC sépiová kost

fiton subst.m.o-kmen.dub ESSC magická schopnost vyvolávat mrtvé z hrobu

fixovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dosahování vyšší odolnosti vůči změně, posilování chemické stability látky prostřednictvím chemických procesů

fládr subst.m.o-kmen.dub ESSC jádro, vnitřek

flak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC záplata, nepůvodní kus látky

flamík subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce tkanin lepší kvality vyznačujících se zářivou

flamin subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz, kdo vykonává oběť nějakému božstvu

flámin subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz, kdo vykonává oběť nějakému božstvu

flamúk subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce tkanin lepší kvality vyznačujících se zářivou

flast subst.m.o-kmen.dub GbSlov náplast,

flastr subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivý obklad kryjící postižené místo, náplast, flastr

flastrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC léčba pomocí přikládání „flastru“, „flastrů“

flastřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC flastřík, malý

flaščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC flaštička, malá



flašě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nádoba oválného tvaru,

flašín subst.m.o-kmen.had ESSC ryba oválného tvaru připomínající svým tvarem

flaška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm. mužské:

flaškař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

flaškář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

flašnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

flašnéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

flatorna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dechový hudební nástroj

flátorna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC flétna, píšťala

fléček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC flíček, skvrnka, malý

flegma subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov vlhkost vylučovaná z těla živočišného:

flegmatik subst.m.o-kmen.hoch ESSC flegmatik, člověk s převahou

flek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kus, kousek, malá část něčeho;

fleugmatik subst.m.o-kmen.hoch ESSC flegmatik, člověk s převahou

flink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC facka, úder do obličeje

fliňk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC facka, úder do obličeje

flojtna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC flétna, píšťala

flok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC chumáč vlny

florén subst.m.o-kmen.dub ESSC florén,

flus subst.m.o-kmen.dub ESSC výtok tělesných šťáv (zvl. hnisu, hlenů ap.)

flusník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo hraje flus:

flútek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobná málo hodnotná měděná mince

foch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC police (?)

focher subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyfukovač skla

fojt subst.m.o-kmen.pán ESSC fojt, představený města n. vesnice, vykonavatel správní a soudní moci v obci,

fojtovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC fojtství, fojtský úřad (sr. ESSČ s.v.

fojtovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC statek s pozemky vyhrazený pro

fojtstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC fojtství, fojtský úřad (sr. ESSČ s.v.

folk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov shovění, povolení;

folkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pronásledování uprchlého obžalovaného (vyžadované jako povinnost od vrchnosti)

folvark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC svobodný dědičný statek, alodiální dvůr s pozemky

font subst.m.o-kmen.dub GbSlov cados

fóra subst.f.a-kmen.žena ESSC vůz, povoz

forbek subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov svobodný statek, dvůr před branami městskými,

forberečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov majitel forberku, dvoru:

forberg subst.m.o-kmen.zvuk ESSC svobodný dědičný statek, alodiální dvůr s pozemky

forberk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC svobodný dědičný statek, alodiální dvůr s pozemky

fored subst.m.o-kmen.dub ESSC dohoda o míru, mírové ujednání

foremnost subst.f.i-kmen.kost ESSC způsobilost, uzpůsobenost k něčemu

forest subst.m.o-kmen.dub ESSC rytířská hra provozovaná v lese (?)

foreš subst.m.o-kmen.dub ESSC rytířská hra provozovaná v lese (?)

forešt subst.m.o-kmen.dub ESSC rytířská hra provozovaná v lese (?)

forfestovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potvrzení něčího provinění provázené dáním do klatby

forkáf subst.m.o-kmen.dub GbSlov látky potřebné k dílu řemeslnému



forkáv subst.m.o-kmen.dub GbSlov látky potřebné k dílu řemeslnému

forma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vzhled, podoba, vzezření;

forman subst.m.o-kmen.pán ESSC vozka, povozník, forman, vozataj (arch.)

formař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník pracující s kovem, opracovávající jej (?)

formát subst.m.o-kmen.dub ESSC listina ustanovující kněze na faru

formička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

formund subst.m.o-kmen.pán ESSC poručník, opatrovník

forovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ježdění s

forperk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC svobodný dědičný statek, alodiální dvůr s pozemky

forsel subst.m.o-kmen.dub ESSC obchod, kšeft (expr.), handl (expr.)

forst subst.m.o-kmen.dub ESSC les, háj, lesní porost

foršt subst.m.o-kmen.dub ESSC les, háj, lesní porost

forštat subst.m.o-kmen.dub ESSC látka z vlny a hedvábí s přidáním jiných vláken (?) užívaná zvl. k zhotovování kabátů (a potahů ?)

fortel subst.m.jo-kmen.meč GbSlov obmysl, úskok;

fortel subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

fortelovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC lstivé jednání

fortna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brána (hradu, města ap.)

fortnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC hlídač

fortuna subst.f.a-kmen.žena GbSlov štěstí;

forverk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC svobodný dědičný statek, alodiální dvůr s pozemky

forvnhav subst.m.o-kmen.dub ESSC movitý majetek (?)

fragnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov hokynář;

fragnářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hokyně, hokynářka

frajd subst.m.o-kmen.dub ESSC stav pokoje, příměří v době konání trhu

frajieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC záletník, sukničkář, frejíř, kdo se oddává

frajmarčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC směňování, směnný obchod

frajmarečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se účastní směnného obchodu

frajmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC směna něčeho; koupě něčeho směnou, též fig.;

frajunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC volná tržba před jarmarkem a po něm

fraknář subst.m.jo-kmen.muž ESSC hokynář

frank subst.m.o-kmen.zvuk ESSC frank, zlatá mince

frankolín subst.m.o-kmen.had ESSC frankolín, pták podobný bažantovi

frans subst.m.o-kmen.dub ESSC ozdobný lem oděvu ap.

fraucimer subst.m.o-kmen.dub singulare_tantum GbSlov ženstvo,

fraucimor subst.m.o-kmen.dub singulare_tantum GbSlov ženstvo,

frček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov okrouhlá kule,

frej subst.m.jo-kmen.meč ESSC zálety, navazování n. udržování nemanželského milostného poměru, zvl. nezávazného, milkování

frejd subst.m.o-kmen.dub ESSC stav pokoje, příměří v době konání trhu

frejieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC záletník, sukničkář, frejíř, kdo se oddává

frejieřík subst.m.o-kmen.hoch ESSC pohledný muž, fešák (expr.)

frejieřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC frejířka, milostnice, žena vedoucí nevázaný milostný život

frejieřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC záletnictví, sukničkářství

frejieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC záletnictví, sukničkářství

frejmarčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC směňování, směnný obchod



frejmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC směna něčeho; koupě něčeho směnou, též fig.;

frejovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zálety (

frejovnost subst.f.i-kmen.kost ESSC záletnictví, sukničkářství (

frejunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC volná tržba před jarmarkem a po něm

freksa subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nestyda, nestoudnice, zvl. nevěstka

fresle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nehodná žena, ženská (expr.), semetrika

fresovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC starost o něco, trápení kvůli něčemu n. s něčím

freuňk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC volná tržba před jarmarkem a po něm

frexa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Thais

frinort subst.m.o-kmen.dub MSS ranní hodování o nedělích a svátcích

fristunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC časově omezené hospodářské zvýhodnění, zvl. oprávnění k nějaké činnosti n. zproštění daňové povinnosti

frivort subst.m.o-kmen.dub MSS ranní hodování o nedělích a svátcích

fríz subst.m.o-kmen.had GbSlov typ koně

frňús subst.m.o-kmen.dub ESSC frňous, cancour (expr.), dlouhý tenký útržek látky n. pramen vousů

fronbot subst.m.o-kmen.pán ESSC nižší úředník, zvl. zástupce rychtáře

froštuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nadmíru bohatá hostina, rozmařilé hodování (

frsuchar subst.m.o-kmen.chlap ESSC dohlížitel nad kvalitou mincovní ražby, „probéř“ (sr. LemingerMinc 350n.)

frsucharstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad

frsucher subst.m.o-kmen.chlap ESSC dohlížitel nad kvalitou mincovní ražby, „probéř“ (sr. LemingerMinc 350n.)

frúcimor subst.m.o-kmen.dub GbSlov ženstvo,

fruštuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nadmíru bohatá hostina, rozmařilé hodování (

frýd subst.m.o-kmen.dub ESSC stav pokoje, příměří v době konání trhu

fryj subst.m.jo-kmen.meč ESSC zálety, navazování n. udržování nemanželského milostného poměru, zvl. nezávazného, milkování

fryjieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC záletník, sukničkář, frejíř, kdo se oddává

frýmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC směna něčeho; koupě něčeho směnou, též fig.;

frýnolt subst.m.o-kmen.dub ESSC nadmíru bohatá hostina (

frynort subst.m.o-kmen.dub GbSlov hody, hodování (?).

frýnort subst.m.o-kmen.dub ESSC nadmíru bohatá hostina (

fryvort subst.m.o-kmen.dub GbSlov hody, hodování (?).

frývort subst.m.o-kmen.dub ESSC nadmíru bohatá hostina (

fryž subst.m.jo-kmen.meč GbSlov ozdobný okolek při oděvu ženském;

frýž subst.m.jo-kmen.meč ESSC ozdobný lem oděvu, zvl. límce n. rukávu

fryžě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ozdobné lemování na ženském oděvu

frýžě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ozdobný lem oděvu, zvl. límce n. rukávu

fryžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov fryžě, fryž.

frýžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný ozdobný lem oděvu, zvl. límce n. rukávu

fryžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov fryžě, fryž.

frýžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný ozdobný lem oděvu, zvl. límce n. rukávu

frzuchar subst.m.o-kmen.chlap ESSC dohlížitel nad kvalitou mincovní ražby, „probéř“ (sr. LemingerMinc 350n.)

frzuchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoušení kvality, přezkušování jakosti drahých kovů

fučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov fučení, das Sausen.

fučík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov ztřestěnec, Rappelkopf;

fudr subst.m.o-kmen.dub ESSC dutá míra, odpovídající zhruba vozu naloženému sudy

fuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC foukání, fičení



fúk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC foukání, fičení

fúkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov foukání, hrdopyšné jednání:

fulerna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mastná země ku pěchování:

fulfas subst.m.o-kmen.dub ESSC součást ozdobného zavití ženské hlavy (?)

fulon subst.m.o-kmen.pán ESSC zpracovatel nově utkaného plátna, valchář, barvíř

fundací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC fundace, donace, finanční podpora kláštera, zvl. při jeho založení

fundátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC zakladatel kláštera

fundátorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC závazek fundátora, donátorství, finanční podporování církevní instituce

fuňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
GbSlov virginale,

funt subst.m.o-kmen.dub ESSC váhová jednotka o hmotnosti zhruba půl kilogramu,

furman subst.m.o-kmen.pán ESSC vozka, povozník, forman, vozataj (arch.)

furmundstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatrovnictví

furn subst.m.o-kmen.dub ESSC pec užívaná v alchymii

furnel subst.m.o-kmen.dub ESSC pec užívaná v alchymii

furnelík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malá pec, pícka

furverk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vůz, povoz

fuscinulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC náčiní užívané v jeruzalémském chrámu, snad druh vidličky

fusta subst.f.a-kmen.žena GbSlov druh lodi,

futeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ženská pochva

futrář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce pouzder,

fysika subst.f.a-kmen.žena ESSC nauka o vnitřním lékařství

fyzika subst.f.a-kmen.žena ESSC nauka o vnitřním lékařství

gagakron subst.m.o-kmen.dub ESSC pestrobarevný kámen (?)

gagat subst.m.o-kmen.dub ESSC tmavě zbarvený kámen,

gagatron subst.m.o-kmen.dub ESSC pestrobarevný kámen (?)

gajdy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dudy, Dudelsack.

galaktid subst.m.o-kmen.dub ESSC světlý kámen, vápenec

galban subst.m.o-kmen.dub ESSC cizokrajná bylina vylučující pryskyřici výrazné vůně, užívanou v lékařství a jako součást vonných směsí

galejě subst.f.ja-kmen.dušě MSS galéra, druh veslové, popř. též plachetní lodi

galgan subst.m.o-kmen.dub ESSC exotická bylina s aromatickými oddenky užívanými jako léčivo a koření, zvl. galgán lékařský

galí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC námořní loď, koráb, galéra

galihoty subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov kalhoty, Beinkleid, Hosen;

galijě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC námořní loď, koráb, galéra

galioty subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov kalhoty, Beinkleid, Hosen;

galkan subst.m.o-kmen.dub ESSC exotická bylina s aromatickými oddenky užívanými jako léčivo a koření, zvl. galgán lékařský

galle subst.f.ja-kmen.dušě MSS galéra, druh veslové, popř. též plachetní lodi

gallé subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS galéra, druh veslové, popř. též plachetní lodi

gallí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS galéra, druh veslové, popř. též plachetní lodi

galmaj subst.m.jo-kmen.meč ESSC minerál vznikající při výrobě mědi, uhličitan zinečnatý (?)

galmej subst.m.jo-kmen.meč ESSC minerál vznikající při výrobě mědi, uhličitan zinečnatý (?)

gamandrie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC léčivá bylina z čeledi hluchavkovitých,

gameleon subst.m.o-kmen.had ESSC chameleon

gank subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rudná žíla



garabt subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo připravuje masné pokrmy, zvl. pečeně, kuchař, hostinský

garbet subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo připravuje masné pokrmy, zvl. pečeně, kuchař, hostinský

garbin subst.m.o-kmen.dub ESSC jihozápadní mořský vítr

garbreter subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo připravuje masné pokrmy, zvl.pečeně, kuchař, hostinský

gardian subst.m.o-kmen.pán ESSC kvardián

gardián subst.m.o-kmen.pán GbSlov guardianus.

gargarisma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kloktadlo

garpreter subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo připravuje masné pokrmy, zvl.pečeně, kuchař, hostinský

gbít subst.m.o-kmen.dub ESSC území, oblast

gdúle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kdoule, její ovoce, Quitte.

geloz subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen odolný vůči ohni připomínající svým povrchem kroupu (horský křišťál, surový diamant n. korund ?)

gemma subst.f.a-kmen.žena ESSC perla n. drobný drahokam

gemsík subst.m.o-kmen.pták GbSlov kamzík;

gencián subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina s výrazným podlouhlým kořenem, dutým krátkým stvolem přecházejícím v masivní květ, hořké chuti, snad hořec

generál subst.m.o-kmen.chlap ESSC vysoký řádový hodnostář pověřený dohledem, kontrolou a vizitací, zvl. generální vizitátor

gensík subst.m.o-kmen.pták GbSlov kamzík;

gerad subst.m.o-kmen.dub ESSC movitý majetek užívaný ženou (šaty, nádobí ap.) určený v dědictví ženským příbuzným

gerachit subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen n. drahokam černé barvy

gerod subst.m.o-kmen.dub ESSC movitý majetek užívaný ženou (šaty, nádobí ap.) určený v dědictví ženským příbuzným

gezita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC kněz hrabivý jako biblický Gézi (sr. 4 R, kap. 4–5)

gips subst.m.o-kmen.dub ESSC gyps (obec. čes.), sádra

glajt subst.m.o-kmen.dub ESSC klejt, odpad odplavovaný při tavení barevných kovů

glajtník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ručitel bezpečného příchodu a odchodu, poskytovatel ochrany

glajtovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatření někoho glejtem, poskytnutí písemné záruky něčího bezpečného příchodu a odchodu

glajtovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC poskytovatel

glas subst.m.o-kmen.dub ESSC opomíjení, nevykonávání náležitých kroků (?)

glát subst.m.o-kmen.dub ESSC klejt, odpad odplavovaný při tavení barevných kovů

glejt subst.m.o-kmen.dub ESSC klejt, odpad odplavovaný při tavení barevných kovů

glejtník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ručitel bezpečného příchodu a odchodu, poskytovatel ochrany

glejtovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatření někoho glejtem, poskytnutí písemné záruky něčího bezpečného příchodu a odchodu

glét subst.m.o-kmen.dub ESSC klejt, odpad odplavovaný při tavení barevných kovů

glimpf subst.m.o-kmen.dub ESSC úcta, oddanost

glistér subst.m.o-kmen.dub ESSC klystýr, výplach tlustého střeva

glistera subst.f.a-kmen.žena ESSC klystýr, výplach tlustého střeva

glisterovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC provádění klystýru

glistéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC klystýr, výplach tlustého střeva

glok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plášť, zvl. zvonovitého tvaru

glosa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC výklad, vysvětlení, interpretace

glosovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykládání, opatřování výkladem, vysvětlením, komentářem ap.

gloza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC výklad, vysvětlení, interpretace

glóza subst.f.a-kmen.žena ESSC výklad, vysvětlení, interpretace

glozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykládání, opatřování výkladem, vysvětlením, komentářem ap.

golč subst.m.jo-kmen.meč ESSC tkaná látka bílé barvy, zvl. s modrými pruhy

gorfant subst.m.o-kmen.had ESSC žirafa, zvíře s dlouhým krkem



gosa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC místnost sloužící k rozpouštění kovového materiálu na ražbu mincí

grad subst.m.o-kmen.dub ESSC stupeň látky, jehož se dosahuje určitými alchymistickými postupy

graduál subst.m.o-kmen.dub ESSC graduál, kniha obsahující verše zpívané po epištole

graf subst.m.o-kmen.chlap ESSC hrabě, vyšší šlechtic

grafenšaft subst.m.o-kmen.dub ESSC hrabství, majetek, zvl pozemkový, patřící hraběti

grafenšaftstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrabství, úřad hraběte

grajcar subst.m.o-kmen.dub ESSC krejcar, drobná stříbrná mince užívaná (původně) v německých zemích

gramatika subst.f.a-kmen.žena ESSC gramatika, mluvnice

grammatika subst.f.a-kmen.žena GbSlov Příjm. mužské:

granát subst.m.o-kmen.dub ESSC granát, drahý kámen červené barvy

granum subst.m.o-kmen.dub ESSC duběnka dubu kermesového užívaná k barvení šarlatu

grec subst.m.jo-kmen.peniez ESSC odpad při výrobě kovových předmětů, zvl. mincí

grek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC sladké víno jižního původu

griffa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov druh lodi;

grichta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov gerihte, soudní moc.

grippa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov druh lodi;

gród subst.m.o-kmen.dub ESSC movitý majetek užívaný ženou (šaty, nádobí ap.) určený v dědictví ženským příbuzným

gróf subst.m.indecl.alef ESSC hrabě, vyšší šlechtic

groš subst.m.jo-kmen.meč ESSC groš, stříbrná mince čítající obvykle 12 haléřů

grošík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov groš.

grumfešt subst.m.o-kmen.dub MSS základ, základy

grumt subst.m.o-kmen.dub GbSlov půda, Grund;

grunšpát subst.m.o-kmen.dub ESSC zelený povlak vznikající na mědi a užívaný zvl. v lékařství, měděnka

grunt subst.m.o-kmen.dub ESSC základy, zvl. základová jáma n. zeď

grunta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC půda, pozemek

gruntfešt subst.m.o-kmen.dub ESSC základy, zvl. základová jáma n. zeď

gruntovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vlastník

gryf subst.m.o-kmen.dub ESSC obratný, důmyslný způsob

gryffa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov druh lodi;

grychta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soudní pravomoc

gryppa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov druh lodi;

gselšaft subst.m.o-kmen.dub ESSC společenství lidí, spolek s danými pravidly

gšaft subst.m.o-kmen.dub ESSC závěť, poslední vůle, testament, kšaft (arch.)

guardian subst.m.o-kmen.pán ESSC kvardián

gubernátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC místodržící, správce

gubernátorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad (funkce) gubernátora

gumí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC pryskyřice stromová užívaná zvl. v lékařství, klovatina

guta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC kožní onemocnění projevující se červenými skvrnami n. vyrážkou na kůži, zvl. osutina

gutta subst.f.a-kmen.žena ESSC kožní onemocnění projevující se červenými skvrnami n. vyrážkou na kůži, zvl. osutina

gvalt subst.m.o-kmen.dub ESSC násilí, uplatnění fyzické síly na úkor jiného člověka,

gvar subst.m.o-kmen.dub ESSC záruka, zajištění (za dluh ap.)

gvardian subst.m.o-kmen.pán ESSC kvardián

gver subst.m.o-kmen.dub ESSC záruka, zajištění (za dluh ap.)

gverk subst.m.o-kmen.hoch ESSC těžař, kdo těží horninu



gyrfalk subst.m.o-kmen.pták ESSC pták z rodu sokolů, sokol n. raroh

gyser subst.m.o-kmen.chlap ESSC lijec, kdo slévá kovy

habart subst.m.o-kmen.pán ESSC pochop, ozbrojený strážce (věznice)

habit subst.m.o-kmen.dub ESSC svrchní řeholní šat, hábit

habr subst.m.o-kmen.dub ESSC habr, opadavý listnatý strom n. keř

habřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov habří,

hacák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá háce (?).

hacě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum
kvantita-bezkoncovkove_tvary-

kratka+dlouha/tvary_s_koncovkou-kratka
MSS spodní oděv (od pasu po stehna), pás, spodky

hácě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum
kvantita-bezkoncovkove_tvary-

kratka+dlouha/tvary_s_koncovkou-dlouha
ESSC pruh látky k ovinutí dolní části trupu a stehen (sr. StčS s.v.

hacky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

hacník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník zhotovující

hacník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pásek držící

háček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC háček, malý hák, zahnutý nástroj k uchopení n. přitáhnutí něčeho

hačky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

had subst.m.o-kmen.had ESSC plaz s dlouhým štíhlým tělem žijící na suchu n. ve vodě, zvl. had

hadač subst.m.jo-kmen.muž ESSC hadač, věštec, předpovídatel budoucnosti, vykladač snů ap., užívající magických prostředků, ptakopravec, hvězdopravec, haruspex ap. (sr. StčS s.v.

hadačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hadačka, věštkyně

hadačstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věštění, hádání

hádalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pořádně proříznutá ústa, huba nevymáchaná, utrhačná huba

hádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hádání, věštění

hádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dialektik, kdo je znalý umění vést učenou hádku, disputovat

hadčí subst.m.ьja-kmen.sudí GbSlov rozsudí, Schiedsrichter, arbiter;

hádě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě

haděčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC samice hada (?)

hádek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hádek, malý had

haděnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mládě hada, malý had

haďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov tupení, das Schmähen;

hadicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC samice hada

hádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC domněnka, dohad

hadohlav subst.m.o-kmen.had ESSC červ mající hlavu jako had (?)

hadohúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo hubí hady;

hadojědec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ophiophagi

hadonka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina připomínající nějakou svou částí hada (?)

hadoplaz subst.m.o-kmen.had ESSC živočich plazící se jako had, plaz

hadořek subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov prý rostlina nějaká:

hadovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina pomáhající zvl. při hadím uštknutí, např. rdesno hadí kořen

hadovník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná v lékařství

hadr subst.m.o-kmen.dub ESSC hadr, kus staré látky;

hadra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hader

hadrava subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov vádce;

hadrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hádka, Streit:

hadrunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC spor, svár, hádka



hadší subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC ustanovený n. stranami zvolený rozhodce ve sporné věci

hadúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC ibis, pták ničící hadí vajíčka

hachle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov vochle;

hachna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov potupný název ženské:

háj subst.m.jo-kmen.meč ESSC pohanský posvátný háj

hájcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ochránce, obránce, kdo někoho hájí

hajcuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC odtokový kanál na splašky

hajda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pohanka, bylina z čeledi rdesnovitých pěstovaná pro moučnaté plody

hájek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hájek, lesík, malý n. menší háj n. les

hájemstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oblast pod správou hajného

hájenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hájení, chránění

hájenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oblast pod správou hajného

hajhúf subst.m.o-kmen.dub ESSC onemocnění koňských nohou v oblasti nad kopytem

hajitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC obránce, ochránce, kdo někoho hájí

hajky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

hájna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov les:

hájnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ohrazený pozemek, např. obora (?)

hájnost subst.f.i-kmen.kost ESSC lesnatost (?)

hajpman subst.m.o-kmen.pán ESSC hejtman, (vrchní) velitel vojenské skupiny; náčelník, kapitán, setník ap.

hajptman subst.m.o-kmen.pán ESSC hejtman, (vrchní) velitel vojenské skupiny; náčelník, kapitán, setník ap.

hajptmanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velení (zvl. vojenské)

hajtman subst.m.o-kmen.pán ESSC hejtman, (vrchní) velitel vojenské skupiny; náčelník, kapitán, setník ap.

hajtmanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC velitelka, vojevůdkyně

hajtmanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velení (zvl. vojenské)

hák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hák, zahnutý předmět příležitostně používaný k zavěšení n. přitáhnutí něčeho n. někoho;

haken subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlupák, pošetilec, zaslepenec

haklička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC háček, sponka

haklík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC haklík, háček, spona

hákovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hákovnice, těžká střelná zbraň s hákem sloužícím k jejímu zaklesnutí při střelbě

halač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo halá, blekotá;

halafanc subst.m.jo-kmen.peniez MSS úplatek

halama subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov Lümmel.

halant subst.m.o-kmen.pán GbSlov nadávka sedlákům

halapartna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov sudlice

halda subst.f.a-kmen.žena ESSC člověkem nasypaná, navršená terénní nerovnost (hromada, val, hráz ap.)

halec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC halíř, halířek

haléř subst.m.jo-kmen.meč ESSC drobný peníz

haléřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC penízek, mince malé velikosti a nízké hodnoty

haléřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC halířek, penízek, peníz(e)

halkéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC arkýř, část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvl. s obrannou funkcí

halkýř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov arkýř

halma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mladá žena, dívka zralá pro manželství a mateřství

haltéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC haltýř, haltéř, rybí sádka, nádrž(ka) na ryby

haltéřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malý



haltieř subst.m.jo-kmen.meč MSS sádka na ryby

haltýř subst.m.jo-kmen.meč MSS sádka na ryby

haluz subst.f.i-kmen.kost ESSC haluz, větev

haluzě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC haluz, větev

haluzka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC haluzka, halouzka, větvička, malá

halúzka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC haluzka, halouzka, větvička, malá

halvejzie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kovový nástroj (zvl. široké dláto) k vysekávání, hloubení děr ap.

halžě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC halže (arch.), náhrdelník, šperk zavěšený kolem krku, zvl. drahocenný ozdobný řetěz

hambalek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hambalek, vodorovný trám spojující a současně rozpírající střešní krokve

hambus subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména,

hambús subst.m.o-kmen.dub ESSC jedovatá rostlina s množstvím nevelkých plochých žlutých květů, pryskyřník, vratič, hambous (lid.)

hamerník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hamrník (arch.), hamerník (arch.), kdo pracuje v

hamfest subst.m.o-kmen.dub GbSlov zápis, listina, privilej;

hamfešt subst.m.o-kmen.dub ESSC zápis, písemný záznam (něčeho n. něčích činů, výroků, prohlášení ap.)

hamiš subst.m.jo-kmen.meč ESSC lest, klam, špatnost

hampajs subst.m.o-kmen.dub ESSC nevěstinec

hampajsník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se nechová mravně, zhýralec, zvl. kdo se dopouští smilstva, hampejzník

hampajsovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hampejsní mluvení, jednání:

hampejs subst.m.o-kmen.dub ESSC nevěstinec

hampejsník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se nechová mravně, zhýralec, zvl. kdo se dopouští smilstva, hampejzník

hampešt subst.m.o-kmen.dub ESSC zápis, písemný záznam (něčeho n. něčích činů, výroků, prohlášení ap.)

hampýs subst.m.o-kmen.dub ESSC nevěstinec

hampýsník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se nechová mravně, zhýralec, zvl. kdo se dopouští smilstva, hampejzník

hampýz subst.m.o-kmen.dub ESSC nevěstinec

hamr subst.m.o-kmen.dub ESSC hamr, strojní kovárna, stavba se zařízením na zpracování kovů pomocí velkých, těžkých kladiv

hamréř subst.m.jo-kmen.muž ESSC hamrník (arch.), hamerník (arch.), majitel n. provozovatel

hamrmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC hamrník (arch.), hamerník (arch.), majitel n. provozovatel

hamrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hamrník (arch.), hamerník (arch.), kdo pracuje v

hamús subst.m.jo-kmen.muž ESSC bezectný chlap, bídák, mizera

hana subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC hana,

hanba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (po)hanění, (po)tupení, (slovní) urážení

haňba subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC (po)hanění, (po)tupení, (slovní) urážení

hanbejs subst.m.o-kmen.dub ESSC nevěstinec

hanbička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

hanbús subst.m.o-kmen.dub ESSC jedovatá rostlina s množstvím nevelkých plochých žlutých květů, pryskyřník, vratič, hambous (lid.)

háncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hanitel, kdo haní, tupí, (slovně) uráží

handl subst.m.o-kmen.dub ESSC handl, obchod, obchodování

hanebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hanobitel, kdo hanobí, zneucťuje,

hanebnost subst.f.i-kmen.kost ESSC hanba, potupa, zahanbení, stud

hanebstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hanebnost

haněc subst.m.jo-kmen.otec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
ESSC hanobitel, kdo hanobí, zneucťuje, kdo se dopouští

haněč subst.m.jo-kmen.muž ESSC hanobitel, kdo hanobí, zneucťuje, kdo se dopouští

haněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hanění, tupení, urážení, (zvl. slovní) hanobení



haňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hanění, tupení, urážení, (zvl. slovní) hanobení

háněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hánění, das Jagen, Verfolgen:

hanfest subst.m.o-kmen.dub GbSlov zápis, listina, privilej;

hanfešt subst.m.o-kmen.dub GbSlov zápis, listina, privilej;

hanič subst.m.jo-kmen.muž ESSC hanobitel, kdo hanobí, zneucťuje, kdo se dopouští

hanitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC hanobitel, kdo hanobí, zneucťuje, kdo se dopouští

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hanobení, zneuctívání

hanpajs subst.m.o-kmen.dub ESSC nevěstinec

hanpajz subst.m.o-kmen.dub MSS nevěstinec

hanpejs subst.m.o-kmen.dub ESSC nevěstinec

hant subst.m.o-kmen.dub ESSC hant (horn.), nadloží, vrstva horniny uložená nad jinou, zvl. užitkovou vrstvou

hantfest subst.m.o-kmen.dub ESSC zápis, písemný záznam (něčeho n. něčích činů, výroků, prohlášení ap.)

hantfešt subst.m.o-kmen.dub GbSlov zápis, listina, privilej;

hantštan subst.m.o-kmen.dub ESSC handštajn, tzv. ruční kámen, kámen n. kus rudy velký jako ruka

hantuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ručník,

hanykéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC zástupce (představený) uhlířů

haraburda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov haraburdí, Trödel:

harapanečnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov nevěstka

harapanna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poběhlice, nevěstka, nemravná dívka

haras subst.m.o-kmen.dub ESSC haras, vlněná n. hedvábná látka nazvaná podle města výroby Arras

harasec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba n. jiný vodní živočich

haraska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov roucho harasové.

harasník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící

harašec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba nějaká:

harban subst.m.o-kmen.dub ESSC ozdoba ovíjející se kolem hlavy, věnec, stuha, čelenka ap.

harc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC boj, vojenský výpad, bitka, potyčka

harcieř subst.m.jo-kmen.muž MSS harcíř, harcovník

harcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bitka, potyčka

harcovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC střelná zbraň

harcovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC bojovník samostatně dorážející na nepřítele

hariňek subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
GbSlov slaneček;

harink subst.m.o-kmen.pták GbSlov slaneček;

hariňk subst.m.o-kmen.pták GbSlov slaneček;

harlab subst.m.o-kmen.dub ESSC příslušenství sušárny, tzv.

harlaf subst.m.o-kmen.dub ESSC nitěnka, očko, kterým je v tkalcovském stavu vedena nit osnovy

harlat subst.m.o-kmen.dub ESSC příslušenství sušárny, tzv.

harnušmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC osoba pečující o rytířské odění svého pána

harovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC horlivec, prudce jednající člověk (?)

hartuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC šátek používaný na cezení

hasačert subst.m.o-kmen.dub GbSlov mlýnský pytel

hasačrt subst.m.o-kmen.dub ESSC provaz se zavěšenými prkénky užívaný k nahánění ryb do sítě

hasapízda subst.f.a-kmen.žena GbSlov Příjm.:

hasapizdník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC oděv zakrývající oblast kříže a hýždí



hasapízdník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hasapezd-:

hasič subst.m.jo-kmen.muž ESSC hasič, kdo hasí

háska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hasítko, pomůcka k hašení svíce

hastrman subst.m.o-kmen.pán GbSlov Wassermann:

hašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hašení

háška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hasítko, pomůcka k hašení svíce

hašpl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

hašpl subst.m.o-kmen.dub ESSC hašpl, hašple, rumpál, zařízení na zdvíhání břemen

hat subst.f.i-kmen.kost ESSC mokrý zarostlý pozemek

hatlák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo hatlá, skrbí, Knauser:

hatman subst.m.o-kmen.pán ESSC hejtman, (vrchní) velitel vojenské skupiny; náčelník, kapitán, setník ap.

haucknecht subst.m.o-kmen.pán ESSC podomek, domovní sluha

hauf subst.m.o-kmen.dub ESSC houf, shluk,

haufec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

haufmistr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov tribunus

haufmistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov tribunatus

haufnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC husitská zbraň pro střelbu na větší množství osob (do houfu)

haufnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší

haupman subst.m.o-kmen.pán GbSlov hejtman,

hauptlendštorf subst.m.o-kmen.dub ESSC shromáždění příslušníků územní samosprávy

hauptman subst.m.o-kmen.pán ESSC hejtman, (vrchní) velitel vojenské skupiny; náčelník, kapitán, setník ap.

hauptmanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC velitelka, vojevůdkyně

hauptmanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velení (zvl. vojenské)

hausknecht subst.m.o-kmen.pán ESSC podomek, domovní sluha

hauštok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kláda, opracovaný kmen stromu

hautman subst.m.o-kmen.pán ESSC hejtman, (vrchní) velitel vojenské skupiny; náčelník, kapitán, setník ap.

hautmanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC velitelka, vojevůdkyně

hautmanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velení (zvl. vojenské)

hauzrot subst.m.o-kmen.dub ESSC výbava, osobní potřeby ženy a zařízení domácnosti (zvl. kuchyně)

háv subst.m.o-kmen.dub ESSC movitý majetek

havéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC havíř, kovkop, člověk pracující v dole

havran subst.m.o-kmen.had ESSC větší černý pták, zvl. havran

havránek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý n. mladý

hazart subst.m.o-kmen.dub ESSC hra v kostky

hazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov tupení, das Schmähen;

hazuka subst.f.a-kmen.žena ESSC hazuka, delší svrchní oděv

hazuna subst.f.a-kmen.žena ESSC kočka stažená z kůže

házvorc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC podražec

hažmuka subst.f.a-kmen.žena ESSC pokrm ze zvířecí (zvl. zaječí) krve

hbě subst.f.ja-kmen.přě GbSlov Bug, Gelenk;

hběnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíla viditelná v ohbí nějaké části těla (?)

hbitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hbitost, pohyblivost

hbitost subst.f.i-kmen.kost ESSC hbitost, pohyblivost



heb subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC ohbí

hebašavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sousto, ukousnutý kousek potravy

hebkost subst.f.i-kmen.kost ESSC ohebnost, pohyblivost

heblink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC drobná mince v hodnotě poloviny haléře

hebliňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov půl peníze, halíře;

hebronita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC příslušník sekty ebionitů, tj.

hedbáb subst.m.o-kmen.dub ESSC hedvábí, hedvábná příze

hedbábie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hedvábí, hedvábná příze

hedbávie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hedvábí, hedvábná příze

hedbávník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC oděv n. oděvní součást z hedvábí, zvl. šátek, závoj

hedváb subst.m.o-kmen.dub ESSC hedvábí, hedvábná příze

hedvábie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hedvábí, hedvábná příze

hedvábníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC oděvní součást z hedvábí, zvl. šátek, závoj

hedvábník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC oděv n. oděvní součást z hedvábí, zvl. šátek, závoj

hedvábopřědcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hedvábnik:

hedvábopřiedcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC housenka produkující hedvábné vlákno

hedvávie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hedvábí, hedvábná příze

hedvávník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Seidenwurm:

heftlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC spona k sepnutí oděvu (?)

heftovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sešívání

hejcuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC odtokový kanál na splašky

hejtman subst.m.o-kmen.pán GbSlov hejtman,

hekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Aechzen.

helblink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC drobná mince v hodnotě poloviny haléře

helbliňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov půl peníze, halíře;

helbrecht subst.m.o-kmen.pán ESSC člověk nevázaných mravů, prostopášník, zhýralec, světák

helbrechticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS světačka, záletnice, prostopášnice, nevěstka

heléř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov halíř;

helféř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov příjm.

helm subst.m.o-kmen.dub ESSC helma, ochrana hlavy válečníka, přílba

helm subst.m.o-kmen.chlap ESSC voják (příslušník vojenské družiny) vybavený helmou

helma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC helma, ochrana hlavy válečníka, přílba

helmbrechenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nevázané mravy, prostopášnost, zhýralost, světáctví

helmbrecht subst.m.o-kmen.pán ESSC člověk nevázaných mravů, prostopášník, zhýralec, světák

helmbrechtenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov světáctví;

helmbrechticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena nevázaných mravů, prostopášnice, světačka

helmbrechtstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nevázané mravy, prostopášnost, zhýralost, záletnictví

helmelín subst.m.o-kmen.dub GbSlov helmice;

helméř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce helem

helmík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov helm.

helmodek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ozdobný chochol helmy (?)

helmovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC voják (příslušník vojenské družiny) vybavený helmou

hemelín subst.m.o-kmen.dub GbSlov



hemiš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov lest, klam;

hemzadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živočich pohybující se plazením, červ, plaz ap.;

hemzánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC škrábání, svědění

henzlík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov druh pečiva

herb subst.m.o-kmen.dub ESSC zděděný majetek, dědictví, též jur.

herb subst.m.o-kmen.chlap ESSC dědic, osoba mající nárok na dědictví, též jur.

herbář subst.m.jo-kmen.meč ESSC herbář, spis podávající výklad o léčivých rostlinách, bylinář

herberk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nepořádek (?)

herbot subst.m.o-kmen.dub GbSlov oděv atd. mužův;

hercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hráč, herec, kejklíř

hercuk subst.m.o-kmen.hoch ESSC vévoda, lankrabě, hrabě s pravomocí nad větší oblastí na území německé říše

herinečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC prodavač herynků

heriňečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo prodává heriňky.

heriňek subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
ESSC sleď, mořská ryba vhodná k nasolování

heriničnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC prodavačka herynků

herink subst.m.o-kmen.pták GbSlov slaneček;

heriňk subst.m.o-kmen.pták ESSC sleď, mořská ryba vhodná k nasolování

herinkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC prodavač herynků

heriňkář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo prodává herinky.

herinkářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prodavačka herynků n. vdova po

herka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC klisna, kobyla

hermet subst.m.o-kmen.dub ESSC lék (protijed) ze sirníku arzenitého

hermil subst.m.o-kmen.had ESSC hranostaj

hermodaktyl subst.m.o-kmen.dub ESSC ocún (popř. jiná rostlina užívaná jako projímadlo ?)

herodián subst.m.o-kmen.pán ESSC přívrženec herodovského vladařského domu

herolt subst.m.o-kmen.pán ESSC herold, hlasatel, osoba určená k veřejnému vyhlašování zpráv, ustanovení ap.

heroltovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohlašování, oznamování

heroltstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC heroldství, úkol (úřad) herolda

heršt subst.m.o-kmen.pán GbSlov primas;

hervat subst.m.o-kmen.dub GbSlov oděv atd. mužův;

hervet subst.m.o-kmen.dub GbSlov oděv atd. mužův;

hervét subst.m.o-kmen.dub ESSC veškerý mužský oděv, šatstvo, zvl. včetně

heryňk subst.m.o-kmen.pták MSS herynek, slaneček

heřman subst.m.o-kmen.dub ESSC heřmánek

heřmánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivá bylina vyššího vzrůstu s drobným bílým květem a úzkými listy, heřmánek (Matricaria L.) n. rmen (Anthemis)

hesic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC vznešený člověk (?)

heslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jméno, pojmenování něčeho, někoho

hesovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpustilé počínání, vyvádění

hever subst.m.o-kmen.dub ESSC hever, napínák, stroj k natahování tětivy kuše

heverník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

hevlink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC drobná mince v hodnotě poloviny haléře

hevliňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov půl peníze, halíře;

hindrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov překážení,



hindrunk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov překážka, obtěžování, trápení;

hindruňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov překážka, obtěžování, trápení;

hintlauf subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, kozí noha, zvl. bršlice (Aegopodium L.)

hiř subst.m.jo-kmen.meč ESSC jelen

historie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS historie, dějiny

histořě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC historie, dějeprava, souvislé dějinné sepsání, zvl. biblických příběhů

histořie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC historie, dějeprava, souvislé dějinné sepsání, zvl. biblických příběhů

hlad subst.m.o-kmen.dub GbSlov Hunger;

hládač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zkoumatel;

hládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hledění, pohlížení, dívání se, pohled(y) na někoho;

hládař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hledá někoho, kdo pátrá po někom

hládatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC hledač, kdo hledá někoho

hladíc subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov kdo hladí:

hladič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hladí někoho n. něco

hladidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hladítko, nástroj užívaný k uhlazování povrchu něčeho

hladihlávek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

hladinoh subst.m.o-kmen.hoch GbSlov *trapeditus

hladkost subst.f.i-kmen.kost ESSC hladkost, hebkost, jemnost (na dotek)

hladost subst.f.i-kmen.kost ESSC hlad, hladovění

hladplesk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plocha, rovinný útvar vymezený délkou a šířkou

hlahol subst.m.o-kmen.dub ESSC hlas někoho mluvícího, zvuk něčí řeči;

hlaholek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krátká laskavá řeč, povídáníčko

hlahólek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krátká laskavá řeč, povídáníčko

hlas subst.m.o-kmen.dub ESSC hlas, zvuk vycházející z úst (hrdla ap.) při řeči, křiku, zpěvu ap.; –

hlasa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov vocalis

hlása subst.f.a-kmen.žena ESSC samohláska, vokál

hlásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střežení (stráž), hlídání (hlídka), zvl. noční

hlasec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlásek, libý hlas

hlásek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC libý zvuk (hlas), hlásek

hlasicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov samohláska

hlasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC samohláska, vokál

hlásitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vykladač

hlasitnost subst.f.i-kmen.kost ESSC hlasitý ústní projev, zpěv ap. (?)

hláska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stráž (střežení), hlídka (hlídání), zvl. noční

hlasohlav subst.m.o-kmen.dub ESSC hudební klíč (označovaný řeckým písmenem Γ)

hlasonošě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hlasitý zvukový projev;

hlasovznášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov in vociferatione

hlasovznášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hlasitý zvukový projev;

hlasuplod subst.m.o-kmen.dub ESSC samohláska, vokál

hlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slyšené sdělení (?)

hlava subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Kopf, Haupt;

hlaváč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Grosskopf, Dickkopf.

hlavatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina užívaná v lékařství (s obalem semene ve tvaru hlavy ?), hlaváč, chrastavec ap.

hlavaticě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov zelí hlávkové, Kopfkohl.



hlavěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC had (n. živočich podobný hadu) nápadný svou hlavou (?)

hlavenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlavička, malá hlava (?)

hlavénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlavička, malá hlava (?)

hlavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hlavička, malá (dětská) hlava

hlavička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlavička, malá (dětská) hlava

hlavizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kapitola, hlava

hlávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlavička

hlavna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kapitola, hlava

hlavnák subst.m.o-kmen.pták ESSC Leviathan, had s nebezpečně útočící jakoby dračí hlavou (?), chápaný jako ďábel, symbol zla

hlavně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podlouhlý kus dřeva (od konce hořící n. doutnající)

hlavnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hlavová žíla, žíla v paži jdoucí do hlavy (

hlavnisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, kam se kladou

hlavona subst.f.a-kmen.žena ESSC kapitola, hlava

hlavonák subst.m.o-kmen.pták GbSlov leviathan:

hláza subst.f.a-kmen.žena GbSlov žláza onemocnělá, hlíza, Beule, Geschwür;

hlazec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kulatý kámen užívaný jako brus (součást brusky?)

hlázek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hladký (vyleštěný) kousek kovu (?)

hlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hlazení, opracovávání do hladka, ohlazování

hlazič subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pták toho jména.

hlazíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména:

hlbokost subst.f.i-kmen.kost ESSC hloubka, vzdálenost od základní roviny ve směru svislém dolů n. vodorovném dovnitř

hlec subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC hlídač nádob s obilím (?)

hledač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zkoumatel;

hlédač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zkoumatel;

hledánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hledění, pohlížení, dívání se, pohled(y) na někoho;

hlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hledění, pohlížení, dívání se, pohled(y) na někoho;

hledař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hledá někoho, kdo pátrá po někom

hlédař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hledá někoho, kdo pátrá po někom

hledatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC hledač, kdo hledá někoho

hlédatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC hledač, kdo hledá někoho

hleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vidění, zrak

hledie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hledí, přední část helmy s průzorem (otvorem umožňujícím hledění)

hledík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména, Löwenmaul:

hledně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bdelium, klejopryskyřice užívaná jako léčivo (?)

hlédnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlédnutí, zření (?)

hlempešt subst.m.o-kmen.dub ESSC spodní část nohy, chodidlo

hlemýšč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov plž toho jména,

hlemýžď subst.m.jo-kmen.meč GbSlov plž toho jména,

hlemýždina subst.f.a-kmen.žena ESSC ulita n. krunýř, pevná schránka „hlemýždě“

hlemýžďž subst.m.jo-kmen.meč ESSC hlemýžď, šnek, drobný živočich s ulitou plazící se po zemi

hlen subst.m.o-kmen.dub ESSC hlen na jazyku, průsvitný výměšek z útrob

hlerda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

hlet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlt, hltání, polykání

hletník subst.m.o-kmen.pták GbSlov had



hlezen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kotník:

hlezno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlezno, kotník na noze

hliba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC had (?)

hlína subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC hlína, zemina, prsť

hlinák subst.m.o-kmen.hoch ESSC hlínař, kopáč hlíny, kdo kope a k dalšímu zpracování připravuje hlínu

hliňák subst.m.o-kmen.hoch ESSC hlínař, kopáč hlíny, kdo kope a k dalšímu zpracování připravuje hlínu

hlinař subst.m.jo-kmen.muž ESSC hlínař, kopáč hlíny, kdo kope a k dalšímu zpracování připravuje hlínu (?)

hliněnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hlinitá půda,

hliněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC snažení se, pachtění

hliněnišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov Lehmgrube:

hlinišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC hliniště, místo, kde se dobývá hlína

hlinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Röthel;

hlinník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Lehmgrube.

hlinomaz subst.m.o-kmen.chlap ESSC řemeslník ob- a vymazávající stěny domů ap. hlínou

hlinovišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC hliniště, místo, kde se dobývá hlína

hlíst subst.m.o-kmen.had GbSlov dešťovka (žížala), škrkavka, Regenwurm, Bauchwurm.

hlísta subst.f.a-kmen.žena ESSC hlíst, škrkavka

hlistník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména; zeměžluč.

hlístník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hlístník, zeměžluč, rostlina užívaná k vypuzování hlístů

hlíšč subst.m.jo-kmen.meč ESSC hlíst, škrkavka

hlíva subst.f.a-kmen.žena ESSC hlíva, druh houby

hlivicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Jm. místní:

hlíza subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC hlíza, vřed, nádor,

hlízka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlízka, bulka, malá hlíza

hlízník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina používaná k léčení

hlízovatost subst.f.i-kmen.kost ESSC hlízovatost, vlastnost něčeho

hlodač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hlodá

hlodec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo hlodá, Nager.

hloh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC trnitá rostlina n. keř, hloh, bodlák

hlohovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hlohoví, hloží, hlohový porost

hlohožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hloží, hlohový porost

hlohyně subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC hlohyně, plod hlohu

hlohyni subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC hlohyně, plod hlohu

hloza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov kmen, Baumstamm (?);

hložek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

hložěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlohyně, plod hlohu

hložie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hloží, hlohový porost

hltáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco hltá, hltavě polyká

hltánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hltání, pohlcování

hltavost subst.f.i-kmen.kost ESSC hltavost, žravost (expr.)

hlúb subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC hloubka, místo ve velké hloubce

hlúbě subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC hloubka, místo ve velké hloubce

hlubina subst.f.a-kmen.žena ESSC hlubina, velká vzdálenost směrem dolů

hlubně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pilník (?)



hlubočěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov obyvatel místa hluboko ležícího;

hluboko subst.n.o-kmen.klubko GbSlov das Tiefe:

hlubokost subst.f.i-kmen.kost ESSC hloubka, vzdálenost od základní roviny ve směru svislém dolů n. vodorovném dovnitř

hlúbost subst.f.i-kmen.kost ESSC hloubka, vzdálenost od základní roviny ve směru svislém dolů

hlučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hlučení, hluk, hřmot, šum

hlučnost subst.f.i-kmen.kost ESSC četnost, množství

hluchorodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hluchý had aspis:

hluchost subst.f.i-kmen.kost ESSC hluchost, hluchota, neschopnost slyšet

hluchota subst.f.a-kmen.žena ESSC hluchost, hluchota, neschopnost slyšet

hluchotina subst.f.a-kmen.žena ESSC hluchost, hluchota, neschopnost slyšet

hluk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hluk, křik, povyk, hřmot, lomoz

hluma subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC herec, kejklíř

hlupák subst.m.o-kmen.hoch ESSC hlupák, hloupý člověk

hlupec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlupák, hloupý člověk

hlupen subst.m.o-kmen.pán ESSC nevzdělanec, laik (?)

hlupoň subst.m.jo-kmen.muž GbSlov hlupák, Tölpel

hluponě subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov hlupák, Tölpel

hlúpost subst.f.i-kmen.kost ESSC hloupost, prostoduchost, nerozumnost

hlupstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hlupství, hloupost, omezenost

hlušec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hluchý had, zmije (?)

hlušicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC velké tmavě červené až fialové ovoce, švestka, slíva, ojed. datle (?)

hluza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC jídlo (?)

hmez subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KeK ESSC živočich pohybující se plazením, červ, plaz ap.;

hmota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC nežádoucí tekutina,

hmotnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nežádoucí tekutina,

hmula subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC jídlo (?)

hmyz subst.m.o-kmen.had ESSC živočich pohybující se plazením, červ, plaz, žížala ap.;

hmyza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC živočich pohybující se plazením, červ, plaz, žížala ap.;

hmyzadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živočich pohybující se plazením, plaz, ryba

hmyzák subst.m.o-kmen.pták ESSC živočich parazitující na člověku

hmyzánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC proudivý nepravidelný pohyb vody n. půdy, zřídlo, pramen

hmýzdanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hmyzání, hemzání, das Kriechen, Wimmeln.

hmýzě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov hmyz,

hnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC útok na někoho, na něco

hnát subst.m.o-kmen.dub ESSC kost, zvl. dlouhá

hnátbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pas na těle, zúžení trupu nad boky:

hnátec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poslední článek prstu s nehtem

hnátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

hnědavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina nějaká:

hnědlík subst.m.o-kmen.pták ESSC obluda (?)

hněpač subst.m.jo-kmen.meč ESSC ryba (?)

hňetenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hnětanka, placka z hněteného těsta (?)

hňetenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hnětení, mačkání, zpracovávání hnětením



hněv subst.m.o-kmen.dub ESSC hněv, popuzení proti někomu, zlost;

hněvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hněvání, hněv, zlost

hněvitedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo popouzí k hněvu

hněvivník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo popouzí k hněvu

hněvivost subst.f.i-kmen.kost ESSC hněv, hněvivost, zlost

hněvnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC odpůrkyně, protivnice (?)

hněvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hněvivý člověk, zlostník

hněvnost subst.f.i-kmen.kost ESSC hněv, hněvivost, zlost, prudký vzruch mysli

hněvota subst.f.a-kmen.žena ESSC hněv, hněvivost

hněvotník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hněvivý člověk, zlostník (?)

hnida subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC hnida, vejce vši

hnída subst.f.a-kmen.žena ESSC hnida, vejce vši

hnidavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s jedovatými černými bobulemi, které se podobají hnidám,

hnidka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hnida:

hnidovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina nějaká:

hniezdce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hnízdečko, malé ptačí hnízdo

hniezdko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hnízdečko

hniezdo subst.n.o-kmen.město ESSC hnízdo, jednoduchý příbytek ptáků, sloužící zvl. k ochraně vajec a mláďat

hniežďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hnízdění, stavění a obývání hnízda

hnieždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hnízdění, stavění a obývání hnízda

hnil subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

hnil subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

hnil subst.m.o-kmen.dub GbSlov hnis, Eiter:

hnilet subst.f.i-kmen.kost ESSC hniloba, hnití

hnilet subst.m.i-kmen.náv MSS hniloba

hnilet subst.m.o-kmen.dub ESSC hniloba, hnití

hnilicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hnilička, nahnilý n. shnilý ovocný plod (jablko, hruška ap.)

hnilina subst.f.a-kmen.žena ESSC hniloba, hnití

hnilost subst.f.i-kmen.kost ESSC hniloba, hnití;

hnira subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC ryba se zploštělým okrouhlým tělem (zvl. rejnok, pilohřbet), jejíž maso je těžko stravitelné a hnije v žaludku (?)

hnis subst.m.o-kmen.dub GbSlov hniloba, talov, hnůj, nečistota, Fäulnis, Eiter, Mist, Schmutz;

hnisivost subst.f.i-kmen.kost GbSlov náklonnost ke hnisání:

hnisotečina subst.f.a-kmen.žena ESSC stoka, koryto pro odvádění tekutých nečistot, splašků ap.

hnistečina subst.f.a-kmen.žena ESSC stoka, koryto pro odvádění tekutých nečistot, splašků ap.

hnitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hnití, hniloba;

hnój subst.m.jo-kmen.meč kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC nečistota, špína

hnojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hnisání, léčení rány hnisáním

hnojikyd subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo kydá hnůj

hnojnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hnojiště, místo, kam se odkládá hnůj

hnojník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vyváží hnůj

hnojokyd subst.m.o-kmen.pán GbSlov kdo kydá hnůj;

hňup subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Stockfisch

hňupec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hňup;

hnus subst.m.o-kmen.dub GbSlov hniloba, talov, hnůj, nečistota, Fäulnis, Eiter, Mist, Schmutz;



hňus subst.m.o-kmen.dub GbSlov hniloba, talov, hnůj, nečistota, Fäulnis, Eiter, Mist, Schmutz;

hňusivost subst.f.i-kmen.kost GbSlov náklonnost ke hnisání:

hňusotečina subst.f.a-kmen.žena ESSC stoka, koryto pro odvádění tekutých nečistot, splašků ap.

hnutel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC původce, kdo dává podnět

hnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hnutí, malý pohyb;

hnutov subst.m.o-kmen.dub ESSC hnutí, hýbání, pohyb

hobl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov hoblík,

hobl subst.m.o-kmen.dub ESSC hoblík, nástroj na povrchové opracování materiálu, zvl. hlazení dřeva

hoble subst.f.ja-kmen.dušě MSS hoblík

hoblen subst.m.o-kmen.dub ESSC plazivý vřed na kůži podobný nečistotě vzniklé při hoblování dřeva (?)

hoblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hoblík, nástroj na povrchové opracování materiálu, zvl. hlazení dřeva

hoblovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC povrchové opracování materiálu, zvl. hoblování, hlazení dřeva

hoblovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dílna, kde se hobluje:

hod subst.m.o-kmen.dub ESSC čas, doba

hodina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Čas, část časová, chvíle, okamžik, Zeit, Zeitabschnitt, Augenblick;

hodinář subst.m.jo-kmen.muž ESSC hodinář, řemeslný výrobce hodin

hodinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krátký časový úsek, chvilka, okamžik

hodinohádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC astrolog, kdo věští podle hodiny narození

hodinohlédcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hadač věštící podle dne a hodiny konání něčeho

hodloj subst.m.jo-kmen.meč ESSC hodiny, měřidlo a ukazatel času

hodnost subst.f.i-kmen.kost ESSC příležitost k něčemu, vhodný čas pro něco

hodokvas subst.m.o-kmen.chlap ESSC hodovník, účastník hodokvasu

hodokvásek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo (nadměrně) tráví čas na hodokvasu, žráč, břichopásek

hodokvašě subst.m.ja-kmen.panošě MSS hodovník

hodokvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hodokvas, hostina, hodování

hodokvašenín subst.m.o-kmen.pán zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn MSS hodovník

hodokvašěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC hodovník, účastník hodokvasu

hodovač subst.m.jo-kmen.muž MSS hodovník

hodoválek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo (nadměrně) hoduje, žráč, břichopásek

hodovan subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC hodovník, kdo hoduje

hodovánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo světí svátek,

hodovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slavení, oslava, slavnost

hodovatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo (nadměrně) hoduje, žráč, břichopásek (expr.)

hodověnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC hodovník, účastník hodů, hodokvasu

hodovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hodovník, kdo hoduje

hofarta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kuplířka, správkyně nevěstince

hofcinž subst.m.jo-kmen.meč ESSC nájemné, plat placený

hofčinž subst.m.jo-kmen.meč ESSC nájemné, plat placený

hofer subst.m.o-kmen.chlap ESSC osoba bez vlastní usedlosti bydlící v něčím domě

hoferstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nevázanost, prostopášnost

hofmistr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Hofmeister;

hofmistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřadu

hofmistryně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC správkyně královnina dvora, družiny ap.

hofmistryni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC správkyně královnina dvora, družiny ap.



hofrecht subst.m.o-kmen.dub ESSC správa, řád věcí (jen fig.)

hofrechter subst.m.o-kmen.chlap ESSC dvorský sudí, hofrychtář (arch.)

hofrechtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC dvorský sudí, hofrychtář (arch.)

hofrichter subst.m.o-kmen.chlap ESSC dvorský sudí, hofrychtář (arch.)

hofrichtéř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov hove-rihter, Hofrichter.

hofrychtář subst.m.jo-kmen.muž ESSC dvorský sudí, hofrychtář (arch.)

hofrychtéř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov hove-rihter, Hofrichter.

hofrychtéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hofrychtářka, manželka

hofrychtéřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad

hofštat subst.m.o-kmen.dub ESSC plošná polní míra

hoheň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

hohtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kvílení, hučení, naříkání

hoch subst.m.o-kmen.hoch ESSC mladý služebník, sloužící hoch

hochle subst.f.ja-kmen.dušě StcS vochle, nástroj s železnými hroty sloužící k pročesávání, očíslování a urovnávání vláken lnu před spřádáním:

hochmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC hofmistr, správce dvora světských n. církevních pánů

hochna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov holka, Dirne;

hochtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kvílení, hučení, naříkání

hoj subst.f.ja-kmen.obnož pridane_lemma_ve_sl_je

hoj subst.m.jo-kmen.meč MSS hojnost, nadbytek

hojemstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC lhůta daná žalovanému k odpovědi na žalobu

hojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC léčení

hojenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC lhůta daná žalovanému k odpovědi na žalobu

hojnost subst.f.i-kmen.kost ESSC hojnost, bohatství, množství, (více než) dostatek, velká míra;

hokeník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hokynář, obchodník provozující hokynářství (obchod s drobným zbožím)

hokenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hokynář, obchodník provozující hokynářství (obchod s drobným zbožím)

hokynář subst.m.jo-kmen.muž ESSC hokynář, obchodník provozující hokynářství (obchod s drobným zbožím)

hokynářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hokynářství, obchod s drobným zbožím

hokyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC hokynářka, obchodnice provozující hokynářství n. žena hokynáře

hokyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC hokynářka, obchodnice provozující hokynářství n. žena hokynáře

hokyník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hokynář, obchodník provozující hokynářství (obchod s drobným zbožím)

hokynka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm. mužsk.:

hokyňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK GbSlov příjm. mužsk.:

hokynně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC hokynářka, obchodnice provozující hokynářství n. žena hokynáře

hokynník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hokynář, obchodník provozující hokynářství (obchod s drobným zbožím)

hól subst.f.i-kmen.kost kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC hůl, tyč, větev ap. sloužící k podpoře při chůzi, příp. k obraně, k bití (kyj), k pohánění zvířat ap.

holačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dětská hra (?)

holand subst.m.o-kmen.pán ESSC kacíř, bludař

holant subst.m.o-kmen.pán ESSC kacíř, bludař

holcmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC obecní, užitkový les, n. místo na okraji užitkového lesa, kde je prodáváno dřevo

holcucha subst.f.a-kmen.žena MSS dřevák

holčucha subst.f.a-kmen.žena ESSC dřevák, dřevěný střevíc

hold subst.m.o-kmen.dub ESSC poddanství, poddanský vztah, vztah mocensko-právní podřízenosti vůči pánu

holdovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poddanství, poddanský vztah, vztah mocensko-právní podřízenosti vůči pánu

holdovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je někomu (nadřazenému) zavázán slibem poddanské věrnosti; vazal, leník



holdunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC „hold“

holé subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov Jm. lesa:

holec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC holohlavý, plešatý člověk

holemost subst.f.i-kmen.kost ESSC velikost, statnost, robustnost

holen subst.f.i-kmen.kost ESSC holeň, přední část nohy od kolene ke kotníku

holeň subst.f.i-kmen.kost ESSC holeň, přední část nohy od kolene ke kotníku

hoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC holení vlasů n. vousů

holenník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

holeno subst.n.o-kmen.koleno ESSC holeň, přední část nohy od kolene ke kotníku

holet subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC jíní, jinovatka, námraza

holibrad subst.m.o-kmen.pán ESSC muž mající holou, tj. bezvousou bradu, nedospělý muž

holicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Holé místo na hlavě, lysina, kahle Kopfstelle.

holič subst.m.jo-kmen.muž ESSC holič, řemeslník, který holí vousy a stříhá vlasy

holka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Holá dívčice, puella immatura

hólka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hůlka, menší, kratší tyč k podpoře při chůzi, na obranu, k bití ap.

holně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC holírna, místo, kde se holí

holobrad subst.m.o-kmen.pán ESSC muž mající holou, tj. bezvousou bradu, nedospělý muž

holofrd subst.m.o-kmen.had GbSlov levhart, leopard:

holohumna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS humno, mlat

holohumnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC humno, mlat, udusané místo určené k mlácení obilí

holohumnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC humno, mlat, udusané místo určené k mlácení obilí

holohumno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS humno, mlat

holomček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC mladý pacholek, služebník, sluha,

holomečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov clientela

holomek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mladý neženatý muž

holomrazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov holomráz, holý mráz (

holomrázek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmrzlé lejno (?)

holomudec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pohlavně nedospělý, ein geschlechtlich Unreifer.

holomúdec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mladík, nedospělý muž mající holé (neochlupené) moudí

holopérko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC holátko, neopeřené ptáčátko

holopero subst.n.o-kmen.město GbSlov neopeřenec;

holopéro subst.n.o-kmen.město ESSC holátko, neopeřené ptáče

holoplek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plocha, rovinný útvar vymezený délkou a šířkou

holoplíščě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC holátko, neopeřené ptáče

holoplíště subst.n.nt-kmen.kuřě MSS malé, dosud neopeřené ptáče

holoplosk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plocha, rovinný útvar vymezený délkou a šířkou

holoplúščě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS malé, dosud neopeřené ptáče

holota subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC holota, psář, opatrovník psů

holověnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krátká bodná zbraň

holslza subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina (?)

holstra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kožené pouzdro na pušku, holstra (arch.)

holub subst.m.o-kmen.had GbSlov Taube, Tauber;

holubář subst.m.jo-kmen.muž ESSC holubář, kdo chová n. prodává holuby



holubářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Taubenhälter, -händler.

holúbátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC holoubátko, holoubě, malé mládě holuba

holúbě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC holoubě, mládě holuba

holubec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

holúbek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

holubenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS holoubek, holoubě

holúbenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC holoubě, holoubátko, mládě holuba

holubicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC holubice

holubička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC holubička, malá n. mladá holubice

holubík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

holúbka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba, snad holubinka (?)

holubna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, kde přebývá holub, holubník n. holubí hnízdo (?)

holubník subst.m.o-kmen.hoch ESSC holubář, kdo chová n. prodává holuby

holumek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mladý neženatý muž

holumna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov humno, mlat, Dreschtenne;

holumnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov humno, mlat, Dreschtenne;

holunk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov holunge

holuňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov holunge

holvorc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC rostlina s dutou hlízou, tobolkami ap. užívaná v lékařství, snad dymnivka n. podražec

homolář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo homole dělá, prodává atd.

homole subst.f.ja-kmen.dušě ESSC homole, homolka

homolka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC homolka, malá homole

homólka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC homolka, malá homole

homoluščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC rostlina užívaná k léčení očních chorob, zvl. světlík (Euphrasia L.)

homon subst.m.o-kmen.dub ESSC součást ozdobného zavití ženské hlavy (?)

homota subst.f.a-kmen.žena ESSC nežádoucí tekutina,

homotnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nežádoucí tekutina,

hon subst.m.o-kmen.dub ESSC hnání se, útok

honba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hnání se, běh

hoňba subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC hnání se, běh

honcě subst.m.jo-kmen.hrnec plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hon,

honci subst.m.jo-kmen.hrnec plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hon,

honček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC délková míra odpovídající ujití několika desítek kroků, kratší než

honec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hon,

honec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo honí nebo jede před jinými

hoňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pronásledování, stíhání,

honicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hon, honitba, lov honěním

honieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC zbrojnoš n. spěšný posel (?)

honík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC prsní bradavka

honitba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC honění, pronásledování, stíhání

honitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC pronásledovatel, stíhatel

honitva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC honění, pronásledování, stíhání

honošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC honosnost, povýšenost, pýcha, zpupnost



hont subst.m.o-kmen.dub ESSC trám, na němž spočívají díly konstrukce krovu n. stropu a jenž je spojuje, vazný trám (?)

honta subst.f.a-kmen.žena ESSC trám, na němž spočívají díly konstrukce krovu n. stropu a jenž je spojuje, vazný trám (?)

hony subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum MSS jednotka míry

hor subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

hora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Berg;

hóra subst.f.a-kmen.žena GbSlov Berg;

horák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je z hor, bydlí v horách.

horák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bylina rostoucí mezi stromy, zvl. v lese, snad olešník (?)

horčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dodávání hořkosti něčemu

horčicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina palčivé

horiňek subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
GbSlov slaneček;

horink subst.m.o-kmen.pták GbSlov slaneček;

horiňk subst.m.o-kmen.pták GbSlov slaneček;

horka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hůrka, malá hora

hórka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hůrka, malá hora

horko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS horkost

horkost subst.f.i-kmen.kost ESSC hořkost, hořká chuť; též fig.

horkošče subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS horkost

horkoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC hořkost, trpkost, sklíčenost

horkozona subst.f.a-kmen.žena ESSC území s horkým, parným podnebím, horké podnebné pásmo (?)

horlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov horlení, das Eifern.

horľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hoření, planutí

horlivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC horlivec, kdo je v něčem horlivý

horlivník subst.m.o-kmen.hoch ESSC horlivec, kdo je v něčem horlivý

horlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC horkost, žhavost

horlojník subst.m.o-kmen.hoch StcS hodinář, řemeslník vyrábějící

hormistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC nejvyšší úředník spravující záležitosti daného dolu, perkmistr (arch.)

hormota subst.f.a-kmen.žena ESSC hřmění

horník subst.m.o-kmen.hoch ESSC horal, obyvatel hor

hornost subst.f.i-kmen.kost ESSC horoucnost, vřelost (?)

hornošě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC polévané n. máčené pečivo, polévaný n. máčený

hornúch subst.m.o-kmen.pták ESSC pták hnízdící vysoko v horách, snad sup

hornúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták hnízdící vysoko v horách, snad sup

horšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mravní horšení (se), mravní upadání, pád, hřích

horúcník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pekelník (?)

horúšec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dveře, vrata (?)

hořálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hořlavý a bez ustání hořící kámen (

hořavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba toho jména:

hoře subst.n.jo-kmen.moře GbSlov Jammer, Weh;

hořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov Bitterwurz.

hořeč subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina nahořklé chuti užívaná k přípravě léčiv, zvl. hořec (Gentiana L.)

hořějěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov jméno obyvatelské



hořělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba mající ohnivě zářivé zbarvení (?), hořavka (Rhodeus; ?)

hořělost subst.f.i-kmen.kost ESSC žár, účinek hoření (?)

hořěluk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC (?)

hořěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hoření, planutí

hořěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo je z hor, bydlí v horách.

hořěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba toho jména:

hořěvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba toho jména:

hořicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov hora;

hořič subst.m.jo-kmen.meč ESSC bylina připomínající tvarem listů či květů n. jejich barvou plaménky (?)

hořička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

hořienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba mající ohnivě zářivé zbarvení (?), hořavka (Rhodeus; ?)

hořkeš subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen nahořklé chuti

hořkost subst.f.i-kmen.kost ESSC hořkost, hořká chuť; též fig.

hořkoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC hořkost, trpkost, sklíčenost

hořnost subst.f.i-kmen.kost ESSC žár

hosanna subst.n.indecl.tau MSS hosana, sláva

hospitál subst.m.o-kmen.dub ESSC hospitál, útulek pro poutníky

hospitálník subst.m.o-kmen.hoch ESSC špitálník, člen johanitského řádu

hospod subst.m.i-kmen.host ESSC Pán, Hospodin, starozákonní Bůh Izraele

hospoda subst.f.a-kmen.žena ESSC veřejná ubytovna pro pocestné (sr. StčS s.v.

hospoda subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC pán, panovník

hospodárstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohostinnost

hospodárstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hospodářství (

hospodář subst.m.jo-kmen.muž ESSC hostinský, majitel

hospodařovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hospodaření, spravování majetku (

hospodářstvíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vybavení bytu ap.

hospodářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohostinnost

hospodářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hospodaření

hospodin subst.m.o-kmen.pán ESSC Hospodin, Bůh, Pán, nejvyšší starozákonní božstvo

hospodina subst.f.a-kmen.žena ESSC manželka

hospodyň subst.f.ja-kmen.hospodyni ESSC hospodyně, paní domu, žena v nadřízeném postavení (sr. StčS s.v.

hospodyně subst.f.ja-kmen.hospodyni ESSC hospodyně, paní domu, žena v nadřízeném postavení (sr. StčS s.v.

hospodyni subst.f.ja-kmen.hospodyni ESSC hospodyně, paní domu, žena v nadřízeném postavení (sr. StčS s.v.

hospodynka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hospodyni:

hospodyňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC žena poskytující ubytování

host subst.m.i-kmen.host GbSlov cizinec, host;

hostajenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmařilé veselí, potěšení

hostajstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmařilé veselí, potěšení

hosták subst.m.o-kmen.hoch ESSC cizinec, nově příchozí, cizák (expr.)

hostěnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zařízení poskytující pocestným za úplatu ubytování a stravování (sr. StčS s.v.

hosti subst.f.i-kmen.hosti ESSC host ženského pohlaví, návštěvnice, které je prokazována pohostinnost

hostie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC oběť, která byla předkládána bohům jako prosba o vítězství nad nepřáteli

hostík subst.m.o-kmen.hoch ESSC nevhodně se chovající, zvl. pomlouvačný host (?)

hostina subst.f.a-kmen.žena ESSC hostina, slavnostní stolování



hostinicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zařízení poskytující pocestným za úplatu ubytování a stravování (sr. StčS s.v.

hostiník subst.m.o-kmen.hoch ESSC příchozí odjinud, přistěhovalec, novousedlík

hostinnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zařízení poskytující pocestným za úplatu ubytování a stravování (sr. StčS s.v.

hostinník subst.m.o-kmen.hoch ESSC příchozí odjinud, přistěhovalec, novousedlík

hostinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prodlévání v cizí zemi coby host

hostnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pohostinský pokoj, místnost určená pro hosty

hotař subst.m.jo-kmen.muž ESSC hlídač, strážný

hotovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je vždy připravený pomoci (?)

hotovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přízeň, náklonnost, deklarování ochoty k jakékoliv pomoci (sr. ESSČ s.v.

hotovizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hotovost, hotové peníze

hotovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brukvovitá rostlina, zelí ap. (sr. ESSČ s.v.

hotovnost subst.f.i-kmen.kost ESSC připravenost, odhodlanost, ochota k něčemu;

hotovost subst.f.i-kmen.kost ESSC připravenost, odhodlanost, ochota (k něčemu; sr. StčS s.v.

houptman subst.m.o-kmen.pán ESSC hejtman, (vrchní) velitel vojenské skupiny; náčelník, kapitán, setník ap.

hovád subst.m.o-kmen.had StcS ovád, větší moucha obtěžující živočichy:

hovádko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvířátko, menší zvíře

hovadník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pasák dobytka (?)

hovadnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zvířeckost, nelidskost, omezenost, nedostatek duchovního rozhledu

hovado subst.n.o-kmen.město prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+iech-a>ě+a ESSC zvíře, živočich, zvl. čtyřnohý savec;

hovadstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC živočišnost, pudovost, absence duchovního rozměru

hovědina subst.f.a-kmen.žena ESSC hovězina, hovězí maso

hověnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poshovění, strpení, posečkání s něčím

hoviedce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hovádko, mládě dobytka

hovnival subst.m.o-kmen.had ESSC brouk válející z trusu kuličky, chrobák, hovnivál

hovnivál subst.m.o-kmen.had ESSC brouk válející z trusu kuličky, chrobák, hovnivál

hovnivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo trpí častým kálením (?)

hovno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lejno, hovno (exp.), lidský n. zvířecí výkal

hovnoval subst.m.o-kmen.had GbSlov Mistkäfer.

hovor subst.m.o-kmen.dub ESSC zvukově výrazný projev, hlasité mluvení

hovora subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov kdo mnoho hovoří, Vielsprecher;

hovorka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

hovořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hovoření, mluvení, řeč

hovořič subst.m.jo-kmen.muž ESSC hlasitý zastánce někoho (sr. StčS s.v.

hpán subst.m.o-kmen.pán StcS pán (koho/ čeho), muž v nadřízeném nevrchnostenském postavení (nad někým

hpaní subst.f.ьja-kmen.paní StcS paní, hospodyně, žena v nadřízeném postavení ve sféře soukromé;

hpanna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dívka, neprovdaná žena, zprvu

hra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hra, žertování, Spiel;

hrab subst.m.o-kmen.had ESSC ryba žijící při dně, zahrabaná v bahně koryta, zvl. úhoř

hrabač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo seskupuje obilí n. trávu hrabáním

hrabáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo seskupuje obilí n. trávu hrabáním

hrabanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hrabanka, shrabané zbytky obilí ponechané na strništi (?)

hrabánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrabání, shrabování

hrabanina subst.f.a-kmen.žena ESSC hrabanka, shrabané zbytky obilí ponechané na strništi (?)

hrabě subst.m+n.ьja-kmen.hrabie ESSC hrabě, příslušník vyšší šlechty (původně nedomácího původu)



hrábě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC hrábě, zemědělské nářadí užívané k hrabání

hrabeník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo hrabe posekané obilí n. trávu

hraběnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC hrabě, příslušník vyšší šlechty (původně nedomácího původu)

hraběnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hraběnka, příslušnice vyšší šlechty (původně nedomácího původu)

hrabenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo hrabe posekané obilí n. trávu

hrabična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hraběnka, příslušnice vyšší šlechty (původně nedomácího původu)

hrabie subst.m+n.ьja-kmen.hrabie ESSC hrabě, příslušník vyšší šlechty (původně nedomácího původu)

hrabina subst.f.a-kmen.žena GbSlov hraběnka, Gräfin;

hrabinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hraběnka, příslušnice vyšší šlechty (původně nedomácího původu)

hrabr subst.m.o-kmen.dub GbSlov Weissbuche;

hrabřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov habří,

hrabstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hrabství, Grafschaft.

hrabstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrabství, Grafschaft.

hráč subst.m.jo-kmen.muž MSS hráč, herec, kejklíř

hrad subst.m.o-kmen.dub ESSC opevněné sídlo, zvl. panovnické n. šlechtické, hrad, tvrz

hradál subst.m.o-kmen.dub ESSC graduál, liturgický zpěvník obsahující mešní zpěvy

hradba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrazení, ochranná stavba kolem něčeho, zvl. hradba, zeď

hrádek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší opevněné sídlo, zvl. panovnické n. šlechtické, hrádek, tvrz

hradič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo žije ve městě, měšťan

hradisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, kde stával hrad

hradišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde stojí n. stával

hradiščko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší

hradíščko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní.

hradník subst.m.o-kmen.hoch ESSC správce

hradník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hradský okrsek (?)

hradobit subst.m.o-kmen.dub ESSC krupobití

hradodržě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC správce

hradodržna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC správkyně

hradovišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC opevněné sídlo,

hrách subst.m.o-kmen.zvuk kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC hrách, popínavá rostlina plodící lusky, zvl. hrách setý

hrachovina subst.f.a-kmen.žena ESSC hrachovina, hrachová nať n. sláma

hrachovišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC hrachoviště, pole oseté hrachem

hrachovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena prodávající hrách

hrachovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC prodavač hrachu, kdo prodává hrách

hrále subst.f.ja-kmen.dušě MSS kopí

hramota subst.f.a-kmen.žena ESSC drahocennost, skvost

hramotina subst.f.a-kmen.žena ESSC vzdělání, učenost

hramótka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší drahocennost, skvost

hrana subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC ostré zakončení nějakého předmětu, ostrý kraj předmětu, hrana, okraj, roh

hranicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hranice, seskládaná hromada něčeho, zvl. dříví

hranička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hranička, menší hranice, narovnaná hromádka něčeho, zvl. dříví

hraničník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hraniční les, les vytvářející přirozenou hranici

hránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hraní, das Spielen;

hrano subst.n.o-kmen.město ESSC obřadní zpěv za mrtvého



hranostaj subst.m.jo-kmen.meč ESSC zvíře podobné lasici, hranostaj

hrašec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrášek, semeno hrachu

hrášek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.;

hrázě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stavba mající za úkol ohrazovat a ochraňovat, ohrada, zeď

hraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oddělení a zajištění pozemku ohradou ap.

hrb subst.m.o-kmen.dub ESSC hrb, zvl. na zádech

hrbec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

hrbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrbolek, výčnělek

hrbol subst.m.o-kmen.dub ESSC hrbol, výčnělek

hrbolovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hrbolovitá země (?):

hrbovatost subst.f.i-kmen.kost ESSC hrbolatost, nerovnost

hrbovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo má hrb, hrbáč

hrdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohrdání, opovržení

hrdatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něčím n. někým pohrdá, opovrhovač

hrdelce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrdélko, lidský n. zvířecí krček

hrdélce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hrdélko

hrdina subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC hrdina, rek, silný a statečný člověk

hrdinka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

hrdinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrdinství, statečnost, udatnost

hrdinstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrdinství, Heldenmut, Tapferkeit.

hrdláč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov žrout, ničema, dareba, Fresser, ein Nichtswürdig ger.

hrdlák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se stará jen o své hrdlo, žrout, nenasyta, darmožrout

hrdlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrdélko, lidský n. zvířecí krček

hrdlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hrdlička, menší pták s výrazným proužkem na hrdle

hrdličátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mládě

hrdličě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov hrdlička,

hrdlíčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě

hrdlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrdlička, menší pták s výrazným proužkem na hrdle

hrdlina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov žíla hrdelní, Kehlader

hrdlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vnitřní část úst a krku, hrdlo;

hrdloľubec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se stará jen o své hrdlo, žrout, nenasyta, chamtivec

hrdlořězec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrdlořez, vrah

hrdloš subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se stará jen o své hrdlo, žrout, darmožrout

hrdlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trápení, trýznění

hrdlún subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina, jejíž plod má dlouhé hrdlo, tykev

hrdoň subst.m.jo-kmen.muž ESSC povýšený, pyšný člověk

hrdopyšček subst.m.o-kmen.hoch
zaklad-bezkoncovkove_tvary-šček+šeček/tvary_s_koncovkou-

šečk
GbSlov příjm.:

hrdost subst.f.i-kmen.kost ESSC pýcha, domýšlivost, hrdost

hrma subst.f.a-kmen.žena ESSC ženské zevní pohlavní ústrojí

hrmnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hrma, kožní vyklenutí (u žen) před stydkou sponou

hrnček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC malý

hrnčieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov hrnčíř, Töpfer.

hrnčieřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrnčířka, žena vyrábějící



hrnčieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrnčířství, Töpferei:

hrnčík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malý

hrnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hliněná nádoba

hrnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

hrnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrabivé shromažďování

hrob subst.m.o-kmen.dub ESSC hrob, místo vyhrabané n. vykopané k uložení mrtvého těla

hroba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC navršená hromada (sloužící snad jako označení hranice pozemku)

hróba subst.f.a-kmen.žena ESSC navršená hromada (sloužící snad jako označení hranice pozemku)

hrobař subst.m.jo-kmen.muž ESSC hrobař, kdo kope hroby a pohřbívá mrtvé

hróbě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC navršená hromada, kupa

hrobec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrob, hrobka

hrobek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý hrob, hrobeček

hrobicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jm. místním:

hrobka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní:

hrobľa subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC navršená hromada hlíny, násep

hrobnák subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták

hrobničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrobnictví, úřad hrobníka

hrobník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hrobník, kdo kope hroby a pochovává mrtvé

hrochnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pád

hrom subst.m.o-kmen.dub ESSC hrom

hromada subst.f.a-kmen.žena GbSlov Haufen, Menge;

hromadič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco shromažďuje, hromadí

hromádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hromádka, menší hromada

hromadnicě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC spoluvlastnice, spolumajitelka

hromadník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco hromadí, shromažďuje

hromazďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hromadění

hromazdič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco shromažďuje, hromadí

hromazdlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco hromadí, shromažďuje

hromazdnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov osoba ženská žijící v hromadě, ve spolku rodovém, mající podíl v majetku rodovém, podílnice, společná majitelka.

hromazdník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco hromadí, shromažďuje

hromazdnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov sjednocení, jednota pro společný majetek, na př. ve spolku rodovém,

hromažděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hromadění

hromažďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hromadění

hromážděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hromadění, Sammlung, Häufung,

hromaždlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco hromadí, shromažďuje

hromaždník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco hromadí, shromažďuje

hromaždnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov sjednocení, jednota pro společný majetek, na př. ve spolku rodovém,

hroḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřmot, hluk

hromicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC Hromnice, svátek Očišťování Panny Marie, slavený 2. února

hromnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kyklop, bájný obr

hromnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hrma, kožní vyklenutí (u žen) před stydkou sponou

hromník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kyklop, bájný obr

hromobitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hromobití

hromot subst.m.o-kmen.dub ESSC hřmot, hluk



hromotřěsk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina chránící proti úderu blesku, netřesk, chřest, hromotřesk (lid.) aj.

hromovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo hromuje, láteří

hronutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pád, zřícení

hrošík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov groš.

hrot subst.m.o-kmen.dub ESSC hrot, špice, ostré a špičaté zakončení něčeho

hrotišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC kopí, oštěp

hrotník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící hroty

hróza subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC něco hrozného, děj, jev n. věc vyvolávající hrůzu, zděšení

hrozba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrozba, vyhrožování, výhrůžka

hrózě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_neni

hrozen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrozen, Traube;

hroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrození, vyhrožování, hrozba

hrozn subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrozen, trs plodů (zvl. vinné révy)

hroznec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK ESSC malý hrozen

hroznek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK GbSlov hrozn;

hrozníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrozínek, malý hrozen

hrozník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malý hrozen, hrozínek

hroznočině subst.f.ja-kmen.dýně ESSC kdo koná hrozné skutky

hroznost subst.f.i-kmen.kost ESSC hrůza, strašlivost, příšernost

hroznovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vinné hrozny

hroženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrození, vyhrožování, hrozba

hrst subst.f.i-kmen.kost ESSC prohnutá dlaň se sevřenými prsty, pěst

hrstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrstka

hrstnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov

hrstník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obchodník prodávající své zboží (např. obilí) na hrsti

hrtal subst.m.o-kmen.dub GbSlov hrtan, Gurgel, Kehle;

hrtálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrtal:

hrtan subst.m.o-kmen.dub ESSC hrdlo, krk, chřtán, část lidského n. zvířecího těla

hrtúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rdoušení, škrcení

hrúbě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov hrubost, velikost, Grösse;

hrubec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obhroublý, hrubý člověk

hrubost subst.f.i-kmen.kost ESSC drsnost, hrubost

hrubýš subst.m.jo-kmen.muž GbSlov hrubec, ein Grober.

hrud subst.f.i-kmen.kost ESSC hruď, přední část hrudníku, prsa

hrúda subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC hrouda, kus pohromadě držící hmoty

hrudcě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC maso z hrudi obětních zvířat

hruden subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vložený, třináctý měsíc, jímž se vyrovnává rozdíl mezi slunečním a měsíčním rokem

hrudie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hruď, přední část hrudníku, prsa

hrúdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hroudy, hroudoví

hrudnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov jm. měsíce, pak i roku, ve kterém měsíc rakový jest.

hrudovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hroudí, Klumpen:

hrupan subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře (?)

hrusa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC hvězda (v souhvězdí Býka?)

hruš subst.f.i-kmen.kost ESSC počišťující léčivo z aloe



hruščicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stálezelená rostlina užívaná v lékařství, např. hruštička, barvínek, zimostráz

hruščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stálezelená rostlina užívaná v lékařství, např. hruštička, barvínek, zimostráz

hrušicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov hrušě,

hrušička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména

hruška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrušeň, hruška, druh ovocného stromu

hruškovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hruškoví, hruškový porost n. sad

hruz subst.m.o-kmen.had GbSlov hrouz

hrúz subst.m.o-kmen.had ESSC hrouzek, nevelká ryba žijící na dně vodního toku (tj. s oblibou se hroužící do hloubky)

hruzen subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlupák, blázen

hruznař subst.m.jo-kmen.meč ESSC mořská obluda velkých rozměrů

hryz subst.m.o-kmen.dub ESSC hlodavá bolest v břiše

hryz subst.m.o-kmen.had GbSlov hrouz

hryzák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov vadí:

hryzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hryzání, kousání, klování

hrzitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC pohrdač, kdo něčím pohrdá

hrzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohrdání (?)

hřad subst.m.o-kmen.dub prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-a>ě+a ESSC trám, břevno

hřada subst.f.a-kmen.žena
zaklad-cele_paradigma-hřad/GEN.PL-

hřád/pokud_koncovka_zacina_ě-hřěd
ESSC trám, břevno

hřbelce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hřbelec, hřbílko, Striegel;

hřbet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KeK ESSC hřbet, záda

hřbetina subst.f.a-kmen.žena ESSC hřbet, záda

hřbetnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hřbetní kost(i), páteř

hřbilet subst.f.i-kmen.kost ESSC kámen, do kterého se pohřbívají těla mrtvých

hřbitov subst.m.o-kmen.dub GbSlov Friedhof;

hřěb subst.m.o-kmen.dub ESSC zašpičatělý kolík, kterým se něco upevňuje, hřeb;

hřěbec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mladý samec koně chovaný pro využití v boji ap.

hřěbečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo chová n. prodává

hřeben subst.m.n-kmen.kámen pridane_lemma_ve_sl_je

hřeben subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nemoc toho jména, podagra;

hřebenář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Kämmer, pectinifex

hřebenářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kämmer, pectinifex

hřebenářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hřebenářství, řemeslná výroba

hřebenečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

hřebének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.

hřebenkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce malých hřebenů (?)

hřebetina subst.f.a-kmen.žena ESSC hřbet, záda

hřebetník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hřbet, záda

hřěbí subst.m.ьjo-kmen.řebří ESSC zašpičatělý kolík, kterým se něco upevňuje, hřeb, hřebík

hřěbicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC klisna, kobyla, samice koně

hřěbíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hřebíček, malý hřebík

hřěbičník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník zhotovující hřebíky

hřěbík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zašpičatělý kolík, zvl. sloužící k upevnění něčeho, hřeb, hřebík;



hřěbikář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník zhotovující hřebíky

hřeblo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj k hrabání, prohrabování

hřebnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC podagra, dna v nohou

hřěbovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hřebovnice, nástroj užívaný při výrobě hřebíků

hřěbovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící

hřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS hráč, herec, kejklíř

hřěčctvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov řečtina, Griechisch:

hřěčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řečtina, řecký jazyk

hřěpík subst.m.o-kmen.zvuk MSS lopuch

hřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřešení, proviňování se, páchání zlého skutku

hřěšitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS hříšník

hřib subst.m.o-kmen.dub ESSC houba,

hřibnal subst.m.o-kmen.had GbSlov had toho jména:

hřibnál subst.m.o-kmen.had ESSC ještěrka připomínající svým tmavým zbarvením běžně vybarvenou houbu (?)

hřicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jhřec.

hřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hříčka, hračka, Spiel, Spielzeug;

hřiebátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

hřiebě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC hříbě, mládě jezdeckého n. tažného zvířete s kopyty,

hřiedel subst.m.jo-kmen.meč ESSC hřídel

hřiedelík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jm. místním:

hřiedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ústí nádoby

hřiech subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hřích, Sünde;

hřiemek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen chránící proti

hřiešek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hříšek, méně závažný

hřiešnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hříšnice, morálně se provinivší žena

hřiešník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hříšník, přestupník (zast.), provinilec, kdo porušuje něco (závazného n. obecně respektovaného)

hřiešnost subst.f.i-kmen.kost ESSC hříšnost, nedostatečnost, nemorálnost

hřiez subst.m.o-kmen.had ESSC hrouzek, nevelká ryba žijící na dně vodního toku (tj. s oblibou se hroužící do hloubky)

hřimáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov barytonans

hřímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřímání, hřmění, hromobití, opakované několikeré zadunění

hřimet subst.m.o-kmen.dub GbSlov hřmot, Getöse, Gerassel, Lärm;

hřimitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Donnerer:

hřimot subst.m.o-kmen.dub GbSlov hřmot, Getöse, Gerassel, Lärm;

hřímota subst.f.a-kmen.žena ESSC hřímání, hřmění, opakující se zvuk (úder) hromu

hřišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov hřiště, Spielplatz.

hřitcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zadní část (?)

hříva subst.f.a-kmen.žena ESSC hříva, dlouhá srst rostoucí na krku zvířete

hřivna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hřivna, váhová jednotka o původní hodnotě 210 g (tj. přibližně půl libry)

hřivnáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC holub hřivnáč, divoký holub mající na krku skvrnu (skvrny) připomínající obojek

hřivnáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hřivnáč.

hřiz subst.m.o-kmen.had GbSlov hrouz

hříz subst.m.o-kmen.had ESSC hrouzek, nevelká ryba žijící na dně vodního toku (tj. s oblibou se hroužící do hloubky)

hřizenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hryzání, kousání, klování



hřměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřmění, hřímání, hromobití, burácení

hřmet subst.m.o-kmen.dub ESSC hřmot, rachot, hluk, hlasitý dunivý, burácivý n. řinčivý zvuk

hřmitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo burácí, kdo způsobuje hřmění

hřmot subst.m.o-kmen.dub ESSC hřmot, rachot, hluk, hlasitý dunivý, burácivý n. řinčivý zvuk

hřmota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC hřmot, hřímání, burácení

huba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC huba, tlama, spodní přední část hlavy

húba subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC houba

hubáč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo má veliké pysky, velikou kubu, Grossmaul.

hubáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hubáč.

hubař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Mauldrescher.

húbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zhoubce, ničitel, utiskovatel

hubenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chudák, nuzák, ubožák, kdo je chudý

hubenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nešťastnice, ubožačka, žena hodná politování

hubenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS moření, trápení:

hubenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC číslice bez číselné hodnoty, nula (?)

hubenost subst.f.i-kmen.kost ESSC bídnost, ubohost

hubenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bída, ubohost, nedostatek, nouze

hubenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ubohost, bída, Elend.

hubernák subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména.

hubicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina užívaná k léčbě jater, zvl. jaterník

hubička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hubička, polibek

hubitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC hubitel, zhoubce, ničitel, vrah

hubka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba sloužící k zapalování ohně, troud (?)

hubka subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov piják, Säufer.

huble subst.f.ja-kmen.dušě ESSC mořský pták, snad racek

hudákyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC hudebnice (?)

hudba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hra, hraní na strunný hudební nástroj (zvl. smyčcový)

hudbicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hudba, zvuk vyluzovaný na hudebním nástroji, popř. zpěvem

hudček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC malý n. nevýznamný hudebník, hráč na strunný hudební nástroj (zvl. smyčcový)

hudec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hudec (zast.), hudebník, hráč na strunný hudební nástroj (zvl. smyčcový)

hudečnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov hudečník, hudec.

hudečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC umění hrát na strunný hudební nástroj (?)

húdek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hudec.

hudenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hudba, zvuk vyluzovaný hrou na strunný hudební nástroj (zvl. smyčcový)

hudivarhan subst.m.o-kmen.pán ESSC varhaník, hráč na

húf subst.m.o-kmen.dub ESSC houf, shluk,

húfec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

húfnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC husitská zbraň pro střelbu na větší množství osob (do houfu)

húfnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší

huhlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC křik, povyk,

huka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vodní pták, snad slípka, pelikán (?)

húkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC houkání, vrkání

hulstra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kožené pouzdro na pušku, holstra (arch.)

hulvát subst.m.o-kmen.pán ESSC hrubián, sprosťák (?)



humence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přístřešek stojící na

humennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC humno, mlat, udusané místo určené k mlácení obilí

humerál subst.m.o-kmen.dub ESSC humerál, pruh bílé látky zakrývající knězi ramena

humerále subst.n.jo-kmen.moře ESSC humerál, pruh bílé látky zakrývající knězi ramena

humnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC humno, mlat, udusané místo určené k mlácení obilí

humno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC humno, mlat, udusané místo určené k mlácení obilí

huncieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řezník nepřidružený k místnímu cechu

hunckap subst.m.o-kmen.dub ESSC koňská ohlávka, část postroje nasazovaná na hlavu

húně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC zvířecí kůže se srstí (zvl. užitá jako oděv)

húňkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

hunškop subst.m.o-kmen.dub ESSC koňská ohlávka, část postroje nasazovaná na hlavu

hunt subst.m.o-kmen.dub GbSlov kolečko k odvážení rudy, Laufkarren;

huntéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řezník nepřidružený k místnímu cechu

huntieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řezník nepřidružený k místnímu cechu

huntýř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řezník nepřidružený k místnímu cechu

hupka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dav, zástup (?)

hurt subst.m.o-kmen.dub GbSlov Stoss, stossendes Losrennen:

hurtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC žárlivec, závistivec

hurva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hure;

hus subst.f.i-kmen.kost ESSC husa, zvl. husa domácí

hus subst.m.i-kmen.host ESSC husita, stoupenec Husova učení

husák subst.m.o-kmen.hoch ESSC husopas, pasák hus

husák subst.m.o-kmen.pták ESSC houser, samec husy

husalec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtvernohé zvíře živící se myšmi, lasice kolčava (?)

husař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov husák, Gänsehirt.

husařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov husák, Gänsehirt.

húsátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC housátko, malé mládě husy

húsc subst.f.i-kmen.kost ESSC houska, drobné pečivo

húscě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pečivo tvarem připomínající husu, houska

húsě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC house, mládě husy

húsečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov húscě, húska:

húsěncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC housenka, červ ohryzávající listy a plody rostlin

húsenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC house, mládě husy

húsenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS housenka

húsěnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC housenka, červ, kobylka

húsěnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kontryhel, máta vodní (?)

húsěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS housenka

húser subst.m.o-kmen.had GbSlov houser, Gänserich.

husina subst.f.a-kmen.žena ESSC husí maso

husinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo určené pro chov hus, husí chlívek

husita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC husita, stoupenec Husova učení

húska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pečivo tvarem připomínající husu, houska

húsle subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum ESSC strunný hudební nástroj;

húsléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník zhotovující



húsli subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum ESSC strunný hudební nástroj;

húsličky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

húslky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší strunný hudební nástroj; dolož. jen fig.

husmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC husí trh, místo, kde se prodávají husy

husník subst.m.o-kmen.pták ESSC druh hmyzu (?)

huspenina subst.f.a-kmen.žena ESSC huspenina, rosol

hustina subst.f.a-kmen.žena GbSlov hustá porostlina, Dikkicht;

hustost subst.f.i-kmen.kost ESSC hustost, hustota, hustý (těsný) výskyt něčeho

hustota subst.f.a-kmen.žena ESSC hustost, hustota, hustý (těsný) výskyt něčeho

húsvorc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC rostlina chránící dům před hromem,

húšč subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

húšč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov houština, množství, Dickicht, Gebüsch, Menge;

húščě subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov Hustost, hustota, Dichtigkeit.

huščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC houština

hut subst.f.i-kmen.kost ESSC stánek, krámek, bouda určená k prodeji zboží

huterna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost v lázních (?)

hutéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kloboučník, kdo vyrábí klobouky

hutman subst.m.o-kmen.pán ESSC hlídač, strážný, kdo vykonává dohled (zvl. v dole)

hútman subst.m.o-kmen.pán GbSlov hejtman,

hutník subst.m.o-kmen.hoch ESSC majitel hutě

hutrajch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC utrejch, otrušík, arsenik, jed užívaný mj. v lékařství (proti vředům, k zbavování chlupů

hutrajtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC důlní mistr dohlížející na tavbu (stříbrné) rudy, účetní v dole

hutrejch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hütterouch, huttrich

hutrých subst.m.o-kmen.zvuk ESSC utrejch, otrušík, arsenik, jed užívaný mj. v lékařství (proti vředům, k zbavování chlupů

hutrýtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC důlní mistr dohlížející na tavbu (stříbrné) rudy, účetní v dole

húž subst.f.i-kmen.kost ESSC houžev, pevný provaz spletený z několika stočených pramenů tvořených proutím, rákosím ap.

húžě subst.f.ja-kmen.dušě MSS houžev, provaz

húžev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houžev, pevný provaz spletený z několika stočených pramenů tvořených proutím, rákosím ap.

húževačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tenký n. krátký pevný provaz spletený z několika stočených pramínků tvořených proutím, rákosím ap.

húževník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

húževnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zatvrzelost vůči dávání, skoupost, lakomství

húžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tenký n. krátký pevný provaz spletený z několika stočených pramínků tvořených proutím, rákosím ap.

húžka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov skrblík, Knauser:

húžnák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov skrblík, Knauser:

húžva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov houžev, provaz, Wiede, Strick;

húžvař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

húžvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houžev, pevný provaz spletený z několika stočených pramenů tvořených proutím, rákosím ap.

húžvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC tenký n. krátký pevný provaz spletený z několika stočených pramenů tvořených proutím, rákosím ap.

húžvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC měrný provázek

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nedostatek, strádání

hvězda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC hvězda, nebeské těleso, které svítí, pohybuje se na obloze a ovlivňuje pozemské dění; dolož. též fig.

hvězdan subst.m.o-kmen.dub GbSlov prý rostlina toho jména:

hvězdář subst.m.jo-kmen.muž ESSC hvězdář, astronom, kdo zkoumá postavení a pohyb hvězd

hvězdářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hvězdářství, Sternkunde, Sterndeuterei.



hvězdářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hvězdářství, Sternkunde, Sterndeuterei.

hvězděna subst.f.a-kmen.žena ESSC astronomie, nauka o postavení a pohybu hvězd

hvězdnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS obloha

hvězdník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hvězdopravec, astrolog, kdo zkoumá vliv hvězd na pozemské dění

hvězdník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nebe, nebeská klenba, prostor, kde se nacházejí hvězdy

hvězdnost subst.f.i-kmen.kost ESSC astronomie, nauka o postavení a pohybu hvězd

hvězdohad subst.m.o-kmen.had ESSC tmavě zbarvená ještěrka se žlutými skvrnami ve tvaru hvězd (snad agama hardún?)

hvězdomluv subst.m.o-kmen.chlap ESSC hvězdopravec, astrolog, kdo zkoumá vliv hvězd na pozemské dění

hvězdomluvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hvězdopravec, astrolog, kdo zkoumá vliv hvězd na pozemské dění

hvězdoň subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina s hvězdicovitým květem n. listovím (?)

hvězdopad subst.m.o-kmen.dub ESSC padající hvězda, létavice, meteorit

hvězdoplaz subst.m.o-kmen.dub ESSC planeta, nebeské těleso pohybující se zdánlivě nepravidelně po obloze

hvězdovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC souhvězdí Pastýře n. hvězda Arkturus, vytvářející prodlouženou osu Velkého vozu

hvězdovid subst.m.o-kmen.dub ESSC přístroj na měření výšky a pohybu hvězd

hvězdovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hvězdopravec, astrolog, kdo zkoumá vliv hvězd na pozemské dění

hvizd subst.m.o-kmen.had GbSlov pták toho jména:

hvizdač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hvízdá, vydává pronikavý vysoký zvuk

hvizdačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC píšťala vydávající pronikavý vysoký zvuk

hvízdačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov píšťalka, Pfeife

hvízdanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hvízdání, pískání, vydávání pronikavého vysokého zvuku

hvízdař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hvízdá, vydává pronikavý vysoký zvuk

hvižď subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pták toho jména:

hvížď subst.m.jo-kmen.meč ESSC prázdný ořech

hvížďalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC píšťala vydávající pronikavý vysoký zvuk

hvižďec subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-ďeK+děK/tvary_s_koncovkou-

ďK+dK
ESSC prázdný ořech

hvížďec subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-ďeK+děK/tvary_s_koncovkou-

ďK+dK
ESSC prázdný ořech

hvížďek subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-ďeK+děK/tvary_s_koncovkou-

ďK+dK
GbSlov prázdný ořech

hvozd subst.m.o-kmen.dub ESSC zalesněný vrchol hory

hvozdec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní:

hvozdek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. místní:

hvožděnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo bydlí ve hvozdě.

hybadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příčina, pohnutka

hýbanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hýbání, pohybování

hybatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco způsobuje, uvádí do pohybu

hybnost subst.f.i-kmen.kost ESSC pohyblivost, schopnost pohybu

hyena subst.f.a-kmen.žena ESSC dravé zvíře velikosti vlka, hyena

hýkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posměšné hýkavé volání na někoho

hýl subst.m.o-kmen.had GbSlov hejl, Gimpel:

hýle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nádoba na kyz (?)

hymn subst.m.o-kmen.dub GbSlov chvalozpěv, Hymne;

hymna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hymnus, liturgický zpěv slavnostního rázu



hymnář subst.m.jo-kmen.meč ESSC hymnář, kniha obsahující

hyndrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bránění, zabraňování, kladení překážek někomu v něčem (

hyndrunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zabraňování (

hyndruňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov překážka, obtěžování, trápení;

hynlaft subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství (?)

hynšt subst.m.o-kmen.had GbSlov kůň;

hynštík subst.m.o-kmen.pták ESSC koník, malý

hynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hynutí, záhuba

hýřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřešení, konání hříchů

hyřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC hříšník, kdo se prohřešuje proti Hospodinu

hýtman subst.m.o-kmen.pán GbSlov hejtman,

hyvle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov vršek,

hyzd subst.m.o-kmen.dub ESSC ošklivost, ohyzdnost

hyzdič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo hyzdí, Tadler:

hyzdnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ohavnost, hanebnost, ohavný skutek

hýždě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bok, oblast kyčle n. kyčel

hyžďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC překrucování

hyždicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žíla viditelná pod kůží v oblasti kyčle (?)

hyždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC překrucování

hýžě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bok, oblast kyčle n. kyčel

chalup subst.f.i-kmen.kost GbSlov chalupa, Hütte, Bauernhütte:

chalupa subst.f.a-kmen.žena GbSlov Hütte, Bauernhütte.

chalúpka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chaloupka, chýška, menší přístřešek

chalupník subst.m.o-kmen.hoch ESSC chalupník, držitel menší usedlosti, chalupy

chalužník subst.m.o-kmen.hoch ESSC lupič, zákeřník

chám subst.m.o-kmen.dub ESSC kyselost, kyselá chuť (?)

chám subst.m.o-kmen.chlap GbSlov jméno potupné, dávané sedlákům; potomkům prý biblického Chama;

chámovina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jméno potupné, dávané lidu selskému:

chamrad subst.m.i-kmen.náv ESSC nečistota, smetí (?)

chamradicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC křoví, roští

chamradie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC křoví, roští, plevel (zvl. pichlavý)

chamrdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS roští, chrastí, klestí, bodláčí

chaos subst.m.o-kmen.dub ESSC prostor s neuspořádanou prahmotou (?)

charpa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rostlina sloužící jako zdroj potravy, pohanka, černucha aj.

charurdicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov

chasa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC lid

chaternost subst.f.i-kmen.kost ESSC chatrnost, bídnost, nedostatečnost

chatra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obecný, neurozený lid (?)

chátra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obecný, neurozený lid (?)

chatrčě subst.f.ja-kmen.dušě MSS

chatymě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC kov n. jeho sloučenina užívaná v lékařství, oxid zinku, stříbra, n. rtuť (?)

chbedie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chebdí, bez chebdí, rostlina užívaná v lékařství a barvířství

chcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chtění, vůle

chcěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chtění, vůle, schopnost ovlivnit něčí jednání podle předem pojatého záměru



chebdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chebdí, bez chebdí, rostlina užívaná v lékařství a barvířství

chechet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chechtot, chechot, hlasitý smích

chechkost subst.f.i-kmen.kost ESSC co je k smíchu (?)

chechot subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chechtot, chechtání

chechtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chechtot, chechtání

cherobín subst.m.o-kmen.pán ESSC cherubín, vysoce postavený anděl, služebník a rádce boží

cherub subst.m.indecl.alef ESSC cherubín, vysoce postavený anděl, služebník a rádce boží

cherub subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Cherub:

cherubín subst.m.indecl.alef ESSC cherubín, vysoce postavený anděl, služebník a rádce boží

cherubín subst.m.o-kmen.pán GbSlov Neskloněno:

cherubínec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cherubín, vysoce postavený anděl, služebník a rádce boží

chevdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chebdí, bez chebdí, rostlina užívaná v lékařství a barvířství

chira subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC bájná bytost mající tělo složené ze zvířecích částí (chápaná jako nebezpečná a svůdná ?)

chlad subst.m.o-kmen.dub ESSC chlad, chladno, studeno

chládek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příjemný chlad, chladno

chladnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov místo chladné, pro chlazení:

chladník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina (?)

chladnost subst.f.i-kmen.kost ESSC chladnost, chladivost

chladoležák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo v chladu leží a zahálí, Faulenzer:

chladoležek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC líný, zahálčivý člověk

chladuňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
GbSlov kámen nějaký:

chláchol subst.m.o-kmen.dub GbSlov chatrný šat, kloc, Hader.

chlap subst.m.o-kmen.chlap ESSC neurozený, prostý člověk, nešlechtic

chlapčic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov Bauer, Untertan, Leibeigener;

chlápě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC potomek

chlapec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chlapec, hoch, potomek

chlapisturna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslo, rukodělná činnost (?)

chlapištna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslo, rukodělná činnost (?)

chlapkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC neurozená žena

chlapovčic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC chlapec, dítě

chlapovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ženská z rodu chlapího, poddaná:

chlapstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov chlapský stav, chlapství, Bauernstand, bäurisches Wesen.

chlapstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rolnictvo, selský stav, selství

chlapýš subst.m.jo-kmen.muž ESSC chlap (

chléb subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC chléb, pečivo vyrobené z obilného těsta; též fig.;

chlebař subst.m.jo-kmen.muž ESSC bludař neuznávající božskou podstatu eucharistického chleba (?)

chlebec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chlebíček, malý

chlebenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hospodaření, žití hospodářské;

chlebnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC správce kuchyně

chlebnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo, kde se uchovává a prodává chléb, pekařství

chlébnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo, kde se uchovává a prodává chléb, pekařství

chlebnost subst.f.i-kmen.kost ESSC způsoba chleba, vnější, přirozená podoba chleba ve svátosti oltářní

chlebojědna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC požívání chleba



chlebojěz subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov kdo jí chléb, Brodesser.

chleboprosník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo prosí o chléb

chlebověrec subst.m.jo-kmen.otec ESSC kacíř uznávající pouze přirozenou, nebožskou podstatu chleba ve svátosti oltářní

chlebověřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC kacíř uznávající pouze přirozenou, nebožskou podstatu chleba ve svátosti oltářní

chlechot subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povídání, breptání, žvanění

chlév subst.m.o-kmen.dub GbSlov Stall;

chlévec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší příbytek pro hospodářská zvířata, chlívek, menší stáj

chlevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo drží chlév, hospodu, hospodář, Stallwirt, Wirt.

chlévník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čeledín starající se o chlévy

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné hospodaření někoho s někým

chlípa subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC chlípnost, pohlavní žádostivost, vilnost

chlipnost subst.f.i-kmen.kost ESSC chtivost, žádostivost, nezkrotná touha po něčem (zvl. po pohlavním ukojení); chlípnost, vilnost

chlipost subst.f.i-kmen.kost ESSC chlípnost, pohlavní žádostivost, vilnost

chlipstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chlípnost, pohlavní žádostivost, vilnost

chlíst subst.m.o-kmen.had GbSlov škrkavka, Bauchwurm.

chlm subst.m.o-kmen.dub GbSlov vrch, Hügel.

chlmec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jm. místním.

chlomek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jm. místní:

chloměnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC farizeus, člen výlučné židovské náboženské skupiny oddělené od zbytku národa

chlúba subst.f.a-kmen.žena ESSC chlubení se, vychloubání se

chlúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chlubil, kdo se vychloubá

chlubenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov chlubení, das Prahlen.

chlúbička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dočasná, z pohledu věčnosti bezvýznamná světská pocta

chlubka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chlúba.

chlúbka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobná, nepatrná chlubivost

chlubna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chlubivost, domýšlivost (zvl. jako touha po uznání)

chlubník subst.m.o-kmen.hoch MSS chlubil, chlubič

chlubnost subst.f.i-kmen.kost ESSC chlubnost, vychloubačnost, chlubilství

chlud subst.m.o-kmen.dub GbSlov příjm.:

chlum subst.m.o-kmen.dub GbSlov vrch, Hügel.

chlumáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC zvíře žijící v lese (?)

chlumčan subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo je z Chlumce, bydlí v Chlumci,

chlumčěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo je z Chlumce, bydlí v Chlumci,

chlumec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jm. místním.

chlumek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý chlum, menší kopec (zvl. porostlý lesem)

chluměnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC farizeus, člen výlučné židovské náboženské skupiny oddělené od zbytku národa

chlup subst.m.o-kmen.dub ESSC chlup, vlas, vous, úzký vlasový výrůstek na pokožce, zvl. člověka n. zvířete

chlupáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC chlupáč, chlupaté zvíře

chlupáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chlupatý psík, pejsek

chlupatost subst.f.i-kmen.kost ESSC ochlupení, chlupatost

chlupnáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC tvor vyznačující se bohatou srstí

chlust subst.m.i-kmen.host MSS sluha

chlušč subst.m.jo-kmen.muž MSS sluha



subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chlubení, vychloubání se

chmel subst.m.jo-kmen.meč ESSC chmel, vysoká popínavá rostlina užívaná zvl. k výrobě piva

chmelař subst.m.jo-kmen.muž ESSC chmelař, kdo pěstuje chmel

chmeléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC chmelař, kdo pěstuje chmel

chmeléřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chmelařka, žena chmelaře n. vdova po něm

chmelík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména:

chmelinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nadzemní části chmelové rostliny zbylé po očesání hlávek

chmelišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC chmelnice, místo, kde se pěstuje chmel

chmelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC chmelnice, místo, kde se pěstuje chmel

chmelnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chmelnička, malá

chmelník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bylina s květy podobnými hlávkám chmelu, zvl. jitrocel, černohlávek, komonice ap.

chmýříčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chmýří:

chmýřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov chmýří, Fasern, Zasern;

chník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zloděj

chobot subst.m.o-kmen.dub ESSC úzký, zvl. podlouhlý a volně visící výrůstek na těle živočicha, ohon, ocas (?)

chod subst.m.o-kmen.dub ESSC chůze, chození, pohyb pomocí nohou

chod subst.m.o-kmen.pán ESSC sedlák s výsadními právy, chodící a hlídající zemskou hranici

chóda subst.f.a-kmen.žena ESSC noha, končetina určená k chůzi

chodák subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba přecházející bezcílně z místa na místo, zvl. žebrák, tulák

chodákyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC žebračka, tulačka, ubožačka

chodákyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC žebračka, tulačka, ubožačka

chodba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chůze, chození, pohyb pomocí nohou; též fig.

chódcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chodec, kdo vykonává cestu chůzí, poutník, pocestný

chodček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC bezvýznamná, nicotná osoba přecházející bezcílně z místa na místo, zvl. žebrák, tulák

chodec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chodec, kdo vykonává cestu chůzí, poutník, pocestný

chódek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

choďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chození, přemisťování se po vlastních nohou

chodidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chodidlo, dolní část nohy, na níž se našlapuje

chodichod subst.m.o-kmen.dub ESSC drahý kámen, křišťál, rubín ap.

chodiračec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor mající chodidla obrácená dozadu, tj. chodící pozpátku

chodiradčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor mající chodidla obrácená dozadu, tj. chodící pozpátku

chodiručec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor mající chodidla obrácená dozadu, tj. chodící pozpátku

chodišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC vtok, místo, kudy vtéká řeka do rybníka

choditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC následovník, kdo chodí za někým (zvl. kvůli jeho autoritě; ?)

chodkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC chodkyně, poutnice

chodkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC chodkyně, poutnice

chódník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

chódy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum MSS domácí střevíce

chochánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov utěšení, rozkoš, slast, Ergötzen, Wonne.

chochlún subst.m.o-kmen.had ESSC nestvůrný živočich, drak n. had, s výrazným hřebenem na hlavě (?)

chochol subst.m.o-kmen.dub ESSC vršek, vrchní vystupující zakončení něčeho

chocholek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kloubní hlavice, vypouklý, zvl. horní konec kosti, kterým se kost upíná do kloubní jamky

chocholička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták s výraznou chocholkou na hlavě, zvl. chocholouš

chocholík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kloubní hlavice, vypouklý, zvl. horní konec kosti, kterým se kost upíná do kloubní jamky



chocholúš subst.m.jo-kmen.muž ESSC mnich s vyholenou tonzurou na temeni (vršku) hlavy

chocholúška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov snad pták toho jména:

chochtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chechtání, chechtot, chechot, hlasitý smích

cholava subst.f.a-kmen.žena GbSlov kus látky nějaké na obvaz:

chomáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC chumáč, chomáč, chumel

chomáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

chomodrž subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

chomodrž subst.m.jo-kmen.meč ESSC hra, při níž osoba se zavázanýma očima dostává rány a hádá jejich původce (?)

chomrad subst.m.i-kmen.náv ESSC nečistota, smetí (?)

chomrad subst.m.o-kmen.dub ESSC chamraď, něco bezcenného (odhozeného jako odpad)

chomút subst.m.o-kmen.dub ESSC chomout, součást postroje tažného zvířete nasazovaná na šíji

chomútnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena nosící na hlavě výrazný

chomútník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce chomoutů

chór subst.m.o-kmen.dub ESSC kůry andělské, hierarchicky uspořádaná společenství andělů

chorost subst.f.i-kmen.kost GbSlov hubenost, chudost těla, Magerkeit.

chořěluk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC (?)

chostišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

chostišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

choščišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

choščiště subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

choščišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

choštišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

choštišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

chot subst.m.i-kmen.host GbSlov ženich, manžel, Bräutigam, Gemahl,

choti subst.f.i-kmen.kost ESSC žena mající blízký vztah k nějakému muži na základě vzájemné lásky, zasnoubení n. manželství, zvl. snoubenka, manželka (choť);

chóva subst.f.a-kmen.žena ESSC chůva, zvl. kojná

chovač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo chová něco, věnuje péči něčemu

chovačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kojící žena

chovadlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo (schrána n. místnost) určené k uschová(vá)ní něčeho

chovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pečování, péče o někoho n. o něco, opatrování někoho n. něčeho;

chovatedlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úschovna, skladiště

chovatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo (schrána n. místnost) určené k uschová(vá)ní něčeho;

chovatedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba ustanovená k péči o sirotka a vdovu, poručník

chovatedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC péče, starostlivost

chovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC opatrovatel, správce n. strážce

chovatelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo (schrána n. místnost) určené k uschová(vá)ní něčeho;

chovatelnost subst.f.i-kmen.kost ESSC péče, starostlivost

chózě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC chůze, chození, přemisťování se po vlastních nohou

chozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov chození, das Gehen.

choźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chození, přemisťování se po vlastních nohou

chrabřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov chrabrý muž;

chrám subst.m.o-kmen.dub ESSC chrám, stavba pro bohoslužebné účely

chrámek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší chrám, chrámek, drobnější stavba pro bohoslužebné účely



chrapáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov houba toho jména:

chrápanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chrápání, vydávání chrčivých zvuků ve spaní

chrast subst.f.i-kmen.kost ESSC strup, lišej, vyrážka

chrast subst.m.o-kmen.dub ESSC strup, lišej, vyrážka

chrást subst.f.i-kmen.kost ESSC strup, lišej, vyrážka

chrást subst.m.o-kmen.dub ESSC strup, lišej, vyrážka

chrasta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC strup, lišej, vyrážka

chrásta subst.f.a-kmen.žena GbSlov strupy, prašivina, Grind, Räude;

chrastavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rdesno ptačí, rostlina, jejíž květ připomíná strup

chrastavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC prašivina, svrab, lišej ap., kožní nemoc projevující se strupy a rozpraskáním kůže

chrástavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC prašivina, svrab, lišej ap., kožní nemoc projevující se strupy a rozpraskáním kůže

chrastavost subst.f.i-kmen.kost ESSC prašivina, svrab, lišej ap., kožní nemoc projevující se strupy a rozpraskáním kůže

chrástavost subst.f.i-kmen.kost ESSC prašivina, svrab, lišej ap., kožní nemoc projevující se strupy a rozpraskáním kůže

chrástek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nižší n. méně rozsáhlý křovinatý porost

chrastie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chrastí, roští, křoví, hustý nevysoký, špatně prostupný porost

chrastina subst.f.a-kmen.žena ESSC chrastí, roští, křoví, hustý nevysoký, špatně prostupný porost

chrastinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC méně rozsáhlé místo porostlé křovinami n. místo porostlé menšími křovinami

chrastišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC pozemek porostlý křovinami

chrastnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC pozemek porostlý křovinami

chraščěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov jehož rodiště, bydliště je Chrast.

chrb subst.m.o-kmen.dub ESSC hrb, zvl. na zádech

chrbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrbolek, výčnělek

chrbina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov hrbolovitá země;

chrbol subst.m.o-kmen.dub ESSC hrbol, výčnělek

chrbolovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hrbolovitá země (?):

chribek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chrb, chrib:

chrkač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo chrká, Räusperer;

chrkačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hrkačka, řehtačka, dřevěný nástroj k vyluzování hrkavého zvuku

chrkadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kloktadlo, tekutina ke kloktání

chrkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chrchlání, odkašlávání

chrle subst.f.ja-kmen.přě ESSC třený sýrový pokrm

chrochtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chrochtání, vydávání hlubokého chrčivého zvuku

chromček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov příjm.:

chromec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo je chromý, ein Lahmer:

chromost subst.f.i-kmen.kost ESSC chromost, tělesné poškození

chromota subst.f.a-kmen.žena ESSC zchromení, zmrzačení, způsobení trvalého tělesného poškození

chromtil subst.m.o-kmen.chlap ESSC chromec, chromý člověk

chrop subst.m.o-kmen.dub ESSC chropot, chroptění

chropánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kýchání, das Niesen:

chrópanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chrčení, chropění, chroptění

chropot subst.m.o-kmen.dub ESSC chropot, chroptění

chroptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chrčení, chropění, chroptění

chrpa subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina sloužící jako zdroj potravy, pohanka, černucha aj.

chrst subst.f.i-kmen.kost ESSC chrstnutí



chrstal subst.m.o-kmen.dub ESSC chrupavka

chrstalec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

chrstálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

chrstanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

chrstavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

chrt subst.m.o-kmen.dub ESSC chrt, plemeno psa se štíhlým tělem a dlouhýma nohama

chrtal subst.m.o-kmen.dub GbSlov hrtan, Gurgel, Kehle;

chrtálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

chrtan subst.m.o-kmen.dub ESSC hrdlo, krk, chřtán, část lidského n. zvířecího těla

chrticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC chrtice, fena chrta

chrúst subst.m.o-kmen.had ESSC brouk vydávající při letu chrastivý zvuk, např. chroust

chrustal subst.m.o-kmen.dub ESSC chrupavka

chrustavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC truskavec ptačí, rdesno ptačí

chrústek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brouček vydávající při letu chrastivý zvuk

chrusticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ptačinec, kuřímor (lid.), rostlina s křehkou lámavou lodyhou

chrysolit subst.m.o-kmen.dub ESSC drahý kámen zelené barvy, olivín

chřáda subst.f.a-kmen.žena ESSC chřadnutí, zdravotní újma

chřapáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC křehká, lámavá houba, chřapáč, smrž ap.

chřaplivost subst.f.i-kmen.kost GbSlov chraplavost, Heiserkeit:

chřast subst.m.o-kmen.dub GbSlov chrastí, křoví, Gesträuch, Gebüsch;

chřást subst.m.o-kmen.dub GbSlov chrastí, křoví, Gesträuch, Gebüsch;

chřástel subst.m.jo-kmen.meč MSS chřástal

chřbet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KeK ESSC hřbet, záda

chřbetina subst.f.a-kmen.žena ESSC hřbet, záda

chřbetna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hřbetní žíla

chřbetnáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC stvoření s nápadným, vystouplým hřbetem

chřbetnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hřbetní kost(i), páteř

chřbetník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hřbet, záda

chřbetohrb subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo ohýbá svá záda, lakomec, pokrytec

chřebetina subst.f.a-kmen.žena ESSC hřbet, záda

chřebetna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hřbetní žíla

chřebetnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hřbetní kost(i), páteř

chřebtina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Hřbetní kost, hřbet:

chřebtovina subst.f.a-kmen.žena ESSC oděv ušitý z kožešiny ze hřbetu kožešinového zvířete

chřěda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov nemoc nějaká;

chřeliščě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC skřele

chřěn subst.m.o-kmen.dub ESSC křen

chřěst subst.f.i-kmen.kost ESSC chřest,

chřěst subst.m.o-kmen.dub ESSC chřest, chrastot, chřestění

chřěstač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo chřestá, Plauderer:

chřestálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

chřěšč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov chřest, Spargel, asparagus;

chřěščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřmění, silný chrastivý, praskavý zvuk



chřib subst.m.o-kmen.dub ESSC pahorek, vršek, (nevysoký) kopec

chříbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vršek, pahorek

chřieda subst.f.a-kmen.žena ESSC chřadnutí, zdravotní újma

chřiepě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC chřípí, chřípě, vnější část nosu

chřiepie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chřípí, chřípě, vnější část nosu

chřiepina subst.f.a-kmen.žena ESSC vnitřní část nosu, nosní dutina

chřiepo subst.n.o-kmen.město ESSC chřípěcí (arch.), hříběcí, zánět nosní dutiny u koní (?)

chřiepodna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC céva n. žíla v nose (?)

chřiestel subst.m.jo-kmen.meč GbSlov chřástal, křástal, chřístel, Wachtelkönig;

chřiestelík subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták toho jména,

chřipenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov chřipění,

chřipěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ztížené dýchání, dýchací potíže, zvl. dušnost, záducha

chřípěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ztížené dýchání, dýchací potíže, zvl. dušnost, záducha

chřipenina subst.f.a-kmen.žena GbSlov dušnost, schwerer Athem:

chřipěnina subst.f.a-kmen.žena ESSC dušnost, záducha

chřípěnina subst.f.a-kmen.žena ESSC dušnost, záducha

chřístavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj užívaný v domácnosti, snad škrabadlo, hřeblo (?)

chřišč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov brouk, Käfer, bruchus

chřitel subst.m.jo-kmen.meč ESSC křeček, zvíře, které při ukládání n. požívání potravy způsobuje chrastivé zvuky

chřstálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chrupavka

chřtálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

chřtán subst.m.o-kmen.dub ESSC hrdlo, krk, chřtán, část lidského n. zvířecího těla

chřušč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov brouk, Käfer, bruchus

chřúšč subst.m.jo-kmen.meč ESSC brouk vydávající při letu silný chrastivý zvuk, chroust, kříst ap.

chtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chtění, vůle, schopnost ovlivnit něčí jednání podle předem pojatého záměru

chtieč subst.m.jo-kmen.meč ESSC potřeba, žádost,

chtivost subst.f.i-kmen.kost ESSC chtivost, dychtivost, žádost(ivost); touha po něčem

chučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hučení, šumění, šelestění

chudáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chuďas, chudičký, nemajetný, nuzný člověk

chudačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chudačka, chudá, nuzná žena

chudák subst.m.o-kmen.hoch ESSC chudák, chudý, nuzný člověk

chudel subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

chudel subst.m.o-kmen.dub ESSC keř rostoucí na chudých, neúrodných, suchých místech, kaparovník

chudicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC jednoduché zařízení k chovu nebo chytání ryb, proutěná klec, síť, nádrž(ka) ap. (?)

chudina subst.f.a-kmen.žena ESSC chudina, chudí, nemajetní lidé

chudinicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC poddaní (zpodst.), lidé mocensko-právně poddaní vrchnosti

chudinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chudina, chudí, nemajetní lidé

chudník subst.m.o-kmen.hoch ESSC chudák, chuďas, chudý, nuzný člověk

chudoba subst.f.a-kmen.žena ESSC chudoba, bída, nemajetnost, nedostatek peněžních a jiných hmotných prostředků

chudobicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov chudoba;

chudobička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chudoba, nedostatek jmění, úplná nemajetnost

chudolázek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina vyskytující se na chudé, neúrodné půdě,

chudomačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chudý, hubený, nevydatný pokrm (zvl. polévka), v němž se máčelo pečivo

chudomudrák subst.m.o-kmen.hoch ESSC mudrc žijící prostým životem, v chudobě



chuchel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Zotte:

chuchel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chumáč, chuchvalec něčeho

chuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hukot, hučení

chúkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slyšitelné dýchání, vydechování

chuknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dýchnutí

chúlost subst.f.i-kmen.kost ESSC ostych, ostýchavost, stud

churavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hubený, ein Magerer.

churavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umrtvování, trýznění

churavost subst.f.i-kmen.kost ESSC hubenost, vyhublost, neduživost

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trýznění, moření

chut subst.f.i-kmen.kost ESSC chuť k něčemu, chtění něčeho, žádost po něčem

chuten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC léčivá rostlina n. její kořen mající dobrou chuť (?)

chútka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC požitek, potěšení

chutmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC vrchní kuchař

chutník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov chutný:

chutnost subst.f.i-kmen.kost ESSC libost, příjemnost, lahodnost; sladkost

chutost subst.f.i-kmen.kost ESSC libost, příjemnost

chvácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uchvacování, zmocňování se

chvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo příliš pospíchá, chvátač

chvála subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC sláva, chvalná pověst; čest;

chválcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo chválí, pěje chválu

chvalebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo chválí, pěje chválu

chválenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chválení, slavení

chváľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdávání chvály někomu, velebení, oslavování

chvalič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo chválí, velebí někoho

chvalitebník subst.m.o-kmen.hoch MSS chvalitel, vychvalovatel

chvalitebnost subst.f.i-kmen.kost ESSC chvalitebnost,

chvalitedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC sláva, věhlas

chvalitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo chválí, velebí někoho

chvalivo subst.n.o-kmen.město ESSC žaltář, kniha obsahující žalmy

chvalna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chvalozpěv, hymnus; chvály (součást oficia)

chvalník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vychvalovač, kdo chválí, velebí někoho

chvalnost subst.f.i-kmen.kost ESSC pochválení, doporučení

chvalvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov psalterium

chvapnost subst.f.i-kmen.kost ESSC dychtivost

chvat subst.f.i-kmen.kost GbSlov chvátání, Eile;

chvat subst.m.o-kmen.dub GbSlov spěch, Eile;

chvat subst.m.o-kmen.pán ESSC uchvatitel, kdo si něco přivlastňuje

chvatač subst.m.jo-kmen.muž ESSC uchvatitel, kořistník

chvátač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo chvátá, spěchá

chvátanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chvátání, chvat, spěch

chvátavost subst.f.i-kmen.kost ESSC dravost, chamtivost, hamižnost

chvatorod subst.m.o-kmen.had GbSlov had nějaký:

chvedie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chebdí, bez chebdí, rostlina užívaná v lékařství a barvířství



chvětina subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina

chvíle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Weile;

chvílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prodlení, otálení

chvilka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chvilka, kratší časový úsek

chvistač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov

chvistačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC průjem

chvístačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC průjem

chvístanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov chvístáni, průjem, Bauchfluss:

chvistavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC průjem

chvístavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC průjem

chvistavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC průjem

chvístavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC průjem

chvistec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bezectný člověk, sráč

chvístec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bezectný člověk, sráč

chvojě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov větvoví stromu jehličnatých,

chvojicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC jehličnatý strom, borovice ap.

chvojička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lesní plod, snad plod jalovce, jalovčinka (?)

chvojie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC jehličnatý porost

chvojina subst.f.a-kmen.žena ESSC jehličnatý porost

chvojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jalovec; též

chvor subst.m.o-kmen.dub GbSlov nářadí k lovení ryb.

chvorost subst.f.i-kmen.kost ESSC hubenost, vyzáblost

chvost subst.m.o-kmen.dub ESSC chvost, ocas, oháňka

chvostadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se chvostá, Geissel.

chvosták subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba s ocasem (?)

chvostánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mrskání, šlehání

chvostek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ocásek

chvostišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC koště, pometlo

chvostiščník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

chvostišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

chvoščišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

chvoščiště subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

chvoščišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

chvoštišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

chvoštišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

chvrast subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

chvrast subst.m.o-kmen.dub GbSlov chrastí, křoví, Gesträuch, Gebüsch;

chvrastie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov chrastí, Gesträuch;

chvraščěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov jehož rodiště, bydliště je Chrast.

chyba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC minutí se cílem, chybení se něčeho

chybánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pochybování, pochyby

chybovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pochybování

chycenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chycení, uchopení

chýle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC mech (?); plíseň (?)



chýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příchylnost, náklonnost

chýra subst.f.a-kmen.žena ESSC nevěstka

chystánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chystání, připravování, příprava

chyšě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC obydlí, krytý ohrazený n. obezděný prostor určený k obývání n. k úkrytu;

chyška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obydlí (zvl. malé a skromné);

chýška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obydlí (zvl. malé a skromné);

chytač subst.m.jo-kmen.meč ESSC lazebnická pomůcka sloužící k ochraně před žárem, tj. zachytávající žár od rozpálených předmětů v lázni (?)

chytadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lazebnická pomůcka sloužící k ochraně před žárem, tj. zachytávající žár od rozpálených předmětů v lázni (?)

chytava subst.f.a-kmen.žena ESSC okrouhlé házecí náčiní určené k chytání při hře,

chyterka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chytřec, chytrák, ein Kluger, Verschmitzter.

chytra subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC znalec božího zákona, zákoník

chytráček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chytráček

chytrák subst.m.o-kmen.hoch ESSC učenec, mudrc

chytrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sofistika, učená (učenecká) argumentace pomocí logického klamu

chytročina subst.f.a-kmen.žena ESSC argumentace využívající logického klamu, sofizma

chytromil subst.m.o-kmen.chlap ESSC učenec, mudrc, filosof

chytromlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učenec užívající v řeči logického klamu, sofista

chytromluvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učenec užívající v řeči logického klamu, sofista

chytromluvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov sophisma

chytromuž subst.m.jo-kmen.muž ESSC učenec užívající v argumentaci logického klamu, sofista

chytroň subst.m.jo-kmen.muž ESSC učenec užívající v argumentaci logického klamu, sofista

chytroňek subst.m.o-kmen.hoch
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
ESSC učenec užívající v argumentaci logického klamu, sofista

chytronka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chytračka

chytroňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC chytračka

chytrost subst.f.i-kmen.kost ESSC chytrost, důvtip, schopnost bystře myslet;

chytroščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC dovednost, obratnost;

chytrota subst.f.a-kmen.žena GbSlov chytrost, chytráctví, Klugheit, Schlauheit.

chytrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chytračení, chytrácké jednání, chytráctví

chytř subst.f.i-kmen.kost ESSC chytrost, dovednost, obratnost

chytřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC chytrý člověk, zvl. učenec, mudrc

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odchýlení od náležitého, úchylka

iberlauf subst.m.o-kmen.dub ESSC zisk navíc, přebytek (?)

indich subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov (barva),

infirmář subst.m.jo-kmen.meč GbSlov nemocnice;

infula subst.f.a-kmen.žena GbSlov infula:

ingrossator subst.m.o-kmen.chlap GbSlov písař na pergamen při deskách:

insule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov ostrov;

istorie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS historie, dějiny

istořie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC historie, dějeprava, souvislé dějinné sepsání, zvl. biblických příběhů

íva subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_neni

izok subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jméno měsíce května n. června;

jabko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Apfel;



jablan subst.f.i-kmen.kost MSS jabloň

jablanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jabloně, jabloňoví

jabléčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jablko.

jablečnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jablečný sad, Apfelgarten.

jablečník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jablečník,

jablko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Apfel;

jablo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jablko, Apfel;

jablon subst.f.i-kmen.kost MSS jabloň

jablonie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jabloně, jabloňoví

jablonka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bylina toho jména:

jablovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jabloňový sad, Apfelgarten.

jabřadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov vinná ratolest, Zweig des Weinstockes

jabřádek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výhonek, šlahoun vinné révy

jabřadka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov vinná ratolest, Zweig des Weinstockes

jabřádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výhonek, šlahoun vinné révy

jacink subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Jm. osobni:

jacinkt subst.m.o-kmen.dub MSS hyacint (drahokam -odrůda zirkonu)

jaciňkt subst.m.o-kmen.dub GbSlov Jm. osobni:

jacinktovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jacinkt.

jadač subst.m.jo-kmen.muž MSS badatel, zkoumatel

jadánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov zkoumání, Forschung.

jádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slídil, vyzvědač

jadérce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jadérko

jadérko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jádro;

jadrce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jadérko

jadrně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov malogranatum

jadrnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

jadrnost subst.f.i-kmen.kost MSS jadernatost, jadrnost:

jádro subst.n.o-kmen.město
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

jáder+jader+jádr+jadr/tvary_s_koncovkou-jadr+jádr
GbSlov zrno, Kern;

jahan subst.m.o-kmen.pán MSS jáhen, diákon (nositel nižší kněžské hodnosti)

jáhen subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jáhen, diákon (nositel nižší kněžské hodnosti)

jáhenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov diakonát:

jáhla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hirsekorn;

jáhliny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov neduh toho jména miliaria:

jahoda subst.f.a-kmen.žena GbSlov Beere;

jahodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jahodí, jahodoví

jahodina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jahodový keř.

jahodinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jahodí, jahodoví

jahódka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Horní část tváře, gena:

jahodnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov keř jahodový.

jahodník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov moruše, Maulbeerbaum.

jaka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov část odění rytířského,

jakost subst.f.i-kmen.kost GbSlov quantitas



jaksamit subst.m.o-kmen.dub ESSC samet, hedvábná látka s krátkým hustým vlasem

jakštajn subst.m.o-kmen.dub GbSlov jantar

jakštýn subst.m.o-kmen.dub ESSC jantar, ztvrdlá pryskyřice prastarých stromů používaná jako polodrahokam

jalmužna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov alinuosen,

jalově subst.n.nt-kmen.kuřě MSS jalové dobytče

jalovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Wacholder:

jalovicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jalovice, Kalbe.

jalovost subst.f.i-kmen.kost MSS jalovost, neplodnost, neoplozenost

jalovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jalovost, neplodnost, neoplozenost

jáma subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Grube;

jamka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jáma.

janobít subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, janovec, Pfrieme, genesta.

janofiet subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, janovec, Pfrieme, genesta.

janofít subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, janovec, Pfrieme, genesta.

janokadeřábek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:

janokadeřávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:

janosiet subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, janovec, Pfrieme, genesta.

janovít subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, janovec, Pfrieme, genesta.

japostol subst.m.o-kmen.chlap ESSC apoštol, jeden z dvanácti učedníků Kristových

japoštol subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Apostel

jarmark subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov trh;

jarmárka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov almara,

jaro subst.n.o-kmen.město GbSlov Jarní setí, osení, Sommersaat:

jaršík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov arcibiskup;

jas subst.m.o-kmen.dub GbSlov jásot, jásání, das Jubeln.

jasan subst.m.o-kmen.dub GbSlov strom toho jména, Esche;

jásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jásání, das Jubeln, Frohlocken.

jasen subst.m.o-kmen.dub MSS jasan

jasno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jasný, tichý čas, klares, ruhiges Wetter;

jasnost subst.f.i-kmen.kost MSS jasno, lesk

jasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jásání, das Jubeln, Frohlocken.

jaspis subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kámen toho jména.

jastřáb subst.m.o-kmen.had GbSlov jestřáb, Habicht;

jastřábnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina toho jména:

jatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chaloupka, chyše, chrám (modlářský), peleš, doupě, jeskyně, Hütte, Götzentempel, Höhle;

jatky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chaloupka, chyše, chrám (modlářský), peleš, doupě, jeskyně, Hütte, Götzentempel, Höhle;

jatrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jatrní žíla:

jatrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jatrní žíla:

jatrnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Jatrní žíla, Leberader:

jatrník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Část těla živočišného, kde jsou játra:

jatrušě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov manželka manželova bratra;

jatrvenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov manželka manželova bratra;

játry subst.f+n.a+o-kmen.játry plurale_tantum
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

játer+jater+játr+jatr/tvary_s_koncovkou-jatr+játr
MSS játra



jatřicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum GbSlov játry.

jatřičky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jatérka

javo subst.n.o-kmen.město MSS zjevnost, zřejmost, veřejná známost

javor subst.m.o-kmen.dub GbSlov Ahorn;

javořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Jm. místní:

jazýček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čípek, uvula

jazyk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jazyk, řeč, národ, národnost, Zunge, Sprache, Nation;

jdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jití

jdušě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC obluda pohybující se chůzí (?)

jebák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo jebe,

jebákyni subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov jebák;

jěbtička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jeptiška, Nonne;

jebtiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jeptiška

jěbtiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jeptiška, Nonne;

jěčen subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména malý, překrásného peří

jěčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov ječení, nářek, das Schreien, Wehklagen.

jěčina subst.f.a-kmen.žena GbSlov nápoj z ječmene připravený:

jěčmen subst.m.n-kmen.kámen GbSlov ječmen, Gerste;

jěd subst.m.o-kmen.dub GbSlov jed, Gift;

jědák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo se jedá,

jědčín subst.m.o-kmen.had GbSlov had toho jména:

jědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo jí, Esser.

jedel subst.m.o-kmen.dub GbSlov unio

jědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jedení, jídlo, das Essen, die Speise.

jedináček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jednorozený syn;

jedinák subst.m.o-kmen.hoch MSS jedinec, osamělec, opuštěnec

jedinička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov *jedinicě,

jedl subst.f.i-kmen.kost GbSlov jedle, Tanne;

jedla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Tanne;

jedle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Tanne;

jedlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jedlí, jedloví

jednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov řízení, konání, das Ordnen, Thun.

jednatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS činitel, uspořadatel

jednicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jednice, Einheit.

jednoba subst.f.a-kmen.žena GbSlov jednota, Einheit.

jednoduch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov jednoduchý, ein Einfacher:

jednohlas subst.m.o-kmen.dub GbSlov homonymum

jednohlasnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov synonymia

jednojmenovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov univocum

jednokol subst.m.o-kmen.dub GbSlov jednokolý nástroj vozební, Einräder:

jednoložka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov unicuba,

jednomyslé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jednomyslnost

jednonožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Einfüssler,

jednoočec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ein Einäugiger;



jednopád subst.m.o-kmen.dub GbSlov monoptota

jednorodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména (jednou do roka rodící):

jednoroh subst.m.o-kmen.pták GbSlov Einhorn.

jednorozenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov unigenitus.

jednorožec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Einhorn.

jednoručec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ein Einhändiger.

jednospojnost subst.f.i-kmen.kost MSS spojení, jednota

jednosřek subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov

jednost subst.f.i-kmen.kost MSS jednota, stejnost, jedinost, osamělost

jednostajenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stejnost, jednota

jednostajenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stejnost, jednota

jednostajna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

jednostajník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je jednostejný, roveň.

jednostavenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jednostejnost, stejnost, jednota, Gleichheit, Einheit.

jednostavenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jednostejnost, stejnost, jednota, Gleichheit, Einheit.

jednosvorenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jednota, spojení, Einheit, Vereinigung.

jednota subst.f.a-kmen.žena GbSlov Einheit, Einigkeit:

jednotník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov člen jednoty, Bundesglied.

jednuška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov od XV. stol. potupný název přijímajícím pod jednou

jědodělník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov veneficus

jědohojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo hojí jedem otrávené (prý vzkládáním rukou):

jědovatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov travič

jědovatina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jedovatá látka, Giftiges.

jědovatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov žena dělající jed, Giftbereiterin.

jědovatost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Giftigkeit.

jědovatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS travičství

jědovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS travič

jědovník subst.m.o-kmen.hoch MSS travič

jehelník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá jehly, acufex

jěhenčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě jehenčí.

jehla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Nadel;

jehlák subst.m.o-kmen.pták GbSlov červ toho jména:

jehlář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá jehly, acufex

jehlicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Úzký list borovice atd.:

jehlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm. mužské:

jěhňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jěhně, Lamm.

jěhně subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov jehně, Lamm;

jehnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS mladá ovce, odrostlejší jehně

jěhnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov jehnec, Lamm;

jěhněd subst.m.o-kmen.dub GbSlov kočičky (rostl., druh květenství), berušky, Kätzchen (an Bäumen);

jěhnětina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jehněcí kůže, Lammfell.

jěhnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jehnice, Mutterschaf;

jěk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jek, nářek, Getöse, Wehklagen;

jěktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jektání, das Murmeln, Klappern.



jelček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov příjm.:

jelec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rukověť meče, nebo na ní štítek, kříž, oblouk atp., na ochranu ruky, Griff am Degen;

jelen subst.m.n-kmen.jelen GbSlov Hirsch;

jelenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

jelének subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

jeleník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména:

jelenina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Hirschfleisch.

jelitce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jelito.

jelítko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm. mužsk.:

jelitník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá jelita, Wurstmacher.

jelito subst.n.o-kmen.město GbSlov střevo,

jemnost subst.f.i-kmen.kost MSS jádro, obsah, vnitřek

jena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC dravé zvíře velikosti vlka, hyena

jepicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jepice, Eintagsfliege.

jeptička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jeptiška

jěptička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jeptiška, Nonne;

jeptiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jeptiška

jěptiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jeptiška, Nonne;

jerarchie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS hierarchie, (andělský) řád

jěř subst.f.i-kmen.kost MSS jaro

jeřáb subst.m.o-kmen.dub GbSlov strom toho jména, Sperberbaum, Vogelbeerbaum.

jeřáb subst.m.o-kmen.had GbSlov Kranich

jeřábek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména, Haselhuhn.

jeřabina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jahůdka jeřábová, Vogelbeere:

jeřábník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov strom toho jména:

jěřátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jehně od jara;

jěřě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov ovčí mládě letošní, od jara;

jeřěbina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jahůdka jeřábová, Vogelbeere:

jeřiebník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov strom toho jména:

jěsen subst.m.o-kmen.dub MSS jasan

jesep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Sandbank.

jěskyně subst.f.ja-kmen.mzhyni GbSlov jeskyně, Höhle;

jěsli subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum MSS jesle

jěslicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS jesličky

jěsličky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jěslicě.

jěslky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jesličky

jěsně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jídlo nějaké:

jestnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov essentia

jěstojska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krmě, Speise;

jestojstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bytnost, podstata, jsoucnost

jestost subst.f.i-kmen.kost MSS bytnost, podstata, jsoucnost

jestovky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov neduh nějaký:

jěstřáb subst.m.o-kmen.had GbSlov jestřáb, Habicht;

jestvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov podstata, Substanz;



jestvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov podstata, Substanz;

ješčba subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK GbSlov bytnost, podstata, substantia, Wesenheit;

jěščer subst.m.o-kmen.had MSS ještěr, drak

jěščerka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ještěrka, Eidechse.

jěščeř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Ještěr, drak, ještěrka, Drache, Eidechse.

jěščeřicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ještěrka

jěščinošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov kdo nosí jídla (při dvoře, při hostině), Speisebringer:

jěšitnost subst.f.i-kmen.kost MSS marnost, nicotnost, marnivost, ješitnost

jěšut subst.f.i-kmen.kost MSS nicota, nicotnost, marnost, marnivost

jěšutenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nicota, nicotnost, marnost, marnivost

jěšutnost subst.f.i-kmen.kost MSS marnost, nicotnost, marnivost, ješitnost

jětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zajetí

jěv subst.m.o-kmen.dub GbSlov jev, zjev;

jěvo subst.n.o-kmen.město GbSlov na jěvo, na jěvě,

jěz subst.m.o-kmen.dub GbSlov jez, stav, Wasserwehr;

jezabelka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov název potupný pro ženu pyšnou, zlou,

jězd subst.m.o-kmen.dub ESSC dráha, místo pohybu

jězdec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jezdec, Reiter;

jězdilec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo projel, procestoval mnoho zemí

jězě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov báječná zlá bytost ženská, lamia.

jězěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov báječná zlá bytost ženská, lamia;

jezerce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jezero.

jezérko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jezero.

jezero subst.n.o-kmen.město GbSlov rybník, bahno, jáma, Teich, Sumpf, Grube;

jezeřěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo bydlí při jezeře.

jězev subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov obluda toho jména;

jězinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov báječná zlá bytost ženská, lamia;

jězv subst.m.o-kmen.had GbSlov obluda toho jména;

jězvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS jezevec

jězvina subst.f.a-kmen.žena GbSlov znamení do těla vryté, cejch:

ježák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov obluda toho jména;

ježátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mládě ježovo, ježkovo.

ježčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mládě ježkovo.

ježčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě ježkovo, junger Igel.

ježďčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mládě ježkovo.

ježdíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ježdík.

ježdík subst.m.o-kmen.pták GbSlov ryba toho jména, Kaulbarsch.

ježě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě ježovo, ježkovo;

ježek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ježek

jhercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hráč, herec, kejklíř

jherstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov herectví, Schauspielkunst;

jho subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Joch;

jhra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hra, žertování, Spiel;



jhráč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov hráč, kejklíř;

jhránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov hraní, das Spielen;

jhřec subst.m.jo-kmen.otec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-

erc+eřc
MSS hráč, herec, kejklíř

jhřicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jhřec.

jhřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hříčka, hračka, Spiel, Spielzeug;

jhřišče subst.n.jo-kmen.moře MSS hřiště

jidášstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jidášství, treuloses Handeln.

jiecen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jícen, Kehle.

jiedcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jedlík

jiedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jídlo, jedení, Essen.

jiedně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jídelna, Speiseort.

jiestinošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov kdo nosí jídla (při dvoře, při hostině), Speisebringer:

jietrnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jitrnice, Leberwurst;

jietrnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm. mužsk.:

jietrničník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá jitrnice.

jiezda subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov jízda, válečná výprava, válečný vpád, Ritt, Fahrt, Kriegszug;

jiezev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jizva (po zahojené ráně)

jiezva subst.f.a-kmen.žena
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

jiezev+jizev+jězev/tvary_s_koncovkou-jiezv+jizv+jězv
MSS jizva (po zahojené ráně)

jiezva subst.f.ъv-kmen.svekrev
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

jiezev+jizev+jězev/tvary_s_koncovkou-jiezv+jizv+jězv
pridane_lemma_ve_sl_je

jiezvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS znamení vyřezané do těla, cejch

jícha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov jícha, Brühe;

jikavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména:

jikrnáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov jikrnatá ryba;

jikry subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rogen, Fischrogen:

jíl subst.m.u-kmen.čin GbSlov bláto, hlína, jíl, Schlamm, Lehm, Ton;

jilčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov jilec;

jilec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rukověť meče, nebo na ní štítek, kříž, oblouk atp., na ochranu ruky, Griff am Degen;

jilem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov strom toho jména, Ulme;

jilm subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov strom toho jména, Ulme;

jilmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jilm.

jílovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo jiluje, dobývá zlaté rudy:

jilovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místo, kde se jiluje (?):

jilovně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místo, kde se jiluje (?):

jílovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo pracuje s jílem, hlínou

jímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zajímání, chytání do zajetí

jimn subst.m.o-kmen.dub GbSlov chvalozpěv, Hymne;

jimna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chvalozpěv, Hymne;

jinderozenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov alienigena

jinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov býček, volek, junger Stier, junger Ochs;

jíněvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jiní

jínie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jiní



jinoch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Jüngling;

jinokrajín subst.m.o-kmen.pán MSS cizozemec

jinosít subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, janovec, Pfrieme, genesta.

jinošě subst.m.ja-kmen.panošě MSS jinoch, mladík, panic

jinošicě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov jinošský, Jünglings-.

jinošstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jinošství, Jugend:

jinošstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jinošství, Jugend:

jinovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov allegoria

jinovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov allegoria

jinozemec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS cizinec

jircha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Weissleder;

jirchář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Weissgerber.

jiřchář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Weissgerber.

jiřicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov pták toho jména:

jiříček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména:

jiskerka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jiskra.

jiskra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Funke;

jiskrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jiskra.

jiskrnáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pták toho jména.

jiskrnáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jiskrnáč.

jiskřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jiskřicě,

jiskřivec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý kámen nějaký,

jistba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Světnice, Stube.

jistbicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jm. místním:

jistbometicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zametačka jizby

jistébka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jistba:

jistebník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo v jistbě spolubydlí, Stubengenosse (?):

jistec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jistý, pravý původce, Urheber, auctor:

jisticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS nádoba k pití, číše

jistička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jistvicě, jisticě.

jističník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá (?) jistvice, jistice.

jistina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Věc, která dokazuje jistotu čeho, Tatbestand, species facti, corpus delicti

jistiva subst.f.a-kmen.žena GbSlov substantia

jistost subst.f.i-kmen.kost MSS jistota, bezpečnost

jistota subst.f.a-kmen.žena GbSlov Gewissheit, Sicherheit.

jistvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS nádoba k pití, číše

jistvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jistvicě, jisticě.

jistvičník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá (?) jistvice, jistice.

jiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov júcha, jícha.

jíška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS omáčka

jitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jití, chůze

jitro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jitro, Morgen;

jitrocěl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov jitrocel, Wegerich;

jitrocěl subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je



jitrociel subst.m.jo-kmen.meč GbSlov jitrocel, Wegerich;

jitrociel subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

jitřině subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov jitřní doba, jitřní pobožnost, Morgen, Morgenandacht;

jitřně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jitřní doba

jíva subst.f.a-kmen.žena GbSlov Eibe;

jizba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Světnice, Stube.

jizdba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Světnice, Stube.

jman subst.m.o-kmen.pán pridane_lemma_ve_sl_je

jmě subst.n.n-kmen.jmě zaklad-pred_koncovkou_ě-jm/zbytek_paradigmatu-jm+m MSS jméno:

jmějitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS majitel

jmele subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina toho jména:

jmelé subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jmelí, Mistel;

jmelicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jmelová jahoda:

jměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jmění, vlastnické držení, majetek, das Besitzen, Besitz;

jmeno subst.n.n-kmen.jmě zaklad-pred_koncovkou_ě-jm/zbytek_paradigmatu-jm+m GbSlov Name;

jméno subst.n.n-kmen.jmě zaklad-pred_koncovkou_ě-jm/zbytek_paradigmatu-jm+m GbSlov Name;

jmenovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jmenování, jméno, Name.

jmět subst.f.i-kmen.kost GbSlov habitus

jmětel subst.m.jo-kmen.učitel MSS majitel

jmětina subst.f.a-kmen.žena GbSlov possessio

jmiecko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kdo má s jiným jméno stejné, soujmenovec.

jmiečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kdo má s jiným jméno stejné, soujmenovec.

joch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jho, Joch;

jochant subst.m.o-kmen.dub MSS hyacint (drahokam)

jonák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov jinoch, chlapík, lupič, Bursche, tüchtiger Kerl, Räuber;

jot subst.m.indecl.alef GbSlov litera (hebrejská) toho jména.

jota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov litera (hebrejská) toho jména.

jsa subst.n.indecl.tau MSS bytí, jsoucnost:

jubilací subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov iubilatio.

jubilacie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov iubilatio.

jud subst.m.o-kmen.pán GbSlov žid;

judášenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov následovník Jidášův:

judášstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jidášství, treuloses Handeln.

judita subst.m+f.a-kmen.evangelista MSS následovník Jidášův, zrádce

juh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jih, jihnutí, tání, Südwind, Auftauung;

júcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov jícha, Brühe;

juksta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov přípisek vedle zápisu ve dskách,

junec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov býček, volek, junger Stier, junger Ochs;

junoch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Jüngling;

junošě subst.m.ja-kmen.panošě MSS jinoch, mladík, panic

junošicě subst.m.ja-kmen.panošě MSS mladíček

junošstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jinošství, Jugend:

junošstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jinošství, Jugend:

jurista subst.m+f.a-kmen.evangelista GbSlov právník, Jurist.



juřicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov pták toho jména:

juříček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Juřík:

jušal subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

jušal subst.m.o-kmen.dub GbSlov polévka, řídká krmě, Brühe, Tunke.

jušěl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

jušěl subst.m.o-kmen.dub GbSlov polévka, řídká krmě, Brühe, Tunke.

jušěle subst.f.ja-kmen.dušě MSS polévka, řídký pokrm

jušělek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS polévka, řídký pokrm

juška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov júcha, jícha.

júška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS omáčka

jutro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jitro, Morgen;

jutřině subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov jitřní doba, jitřní pobožnost, Morgen, Morgenandacht;

jutřně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jitřní doba

jzok subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jméno měsíce května n. června;

kabát subst.m.o-kmen.dub GbSlov oděv, zbroj toho jména, Rock, Waffenrock;

kabátec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kabát.

kabátina subst.f.a-kmen.žena GbSlov látka na kabáty (?).

kabátník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo šije kabáty, joppator, joppulator

kabele subst.f.ja-kmen.dušě MSS kabela, brašna, mošna

kabelka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ústa, huba:

kabias subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, chrastavec

kabiáš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov rostlina toho jména, chrastavec

kacěřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kaceřování, das Verketzern.

kacieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kacíř, Ketzer;

kacieřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kacířství

kacieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kacířství

kacman subst.m.o-kmen.pán GbSlov obluda nějaká:

kačátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

káčě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kachna.

káčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov káče, kachně, Entlein.

kačenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

kačer subst.m.o-kmen.had GbSlov Enterich.

kačeřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS kadeř

kačicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kachna

kačinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kačí chlév, Entenstall.

kačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kachna, Ente;

kačman subst.m.o-kmen.pán GbSlov obluda nějaká:

kád subst.f.i-kmen.kost GbSlov káď, Bottich;

káď subst.f.i-kmen.kost MSS káď, velká široká dřevená nádoba

kádcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá káď, štoudev

kaděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vykuřování kadidlem (

kaďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kazení, kadění;

kadeřavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kadeřavý, Kranskopf.



kadeřávek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo je kadeřav, Kranskopf,

kadeřavost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Krausheit.

kadeřě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov gekräuseltes Haar;

kadidlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nádoba, v níž se kadidlo chová, Weihrauchfass, thuribulum.

kadidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kadidelnice

kadidlník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména.

kadidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Weihrauch;

kadilnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kadidelnice

kadilo subst.n.o-kmen.město GbSlov Weihrauch;

kaditel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov kdo kadí, podkuřuje, pochlebuje:

kadlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kadidelnice

kafr subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kampfer;

kafřík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov líčidlo nějaké:

kaftánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dlouhý kabátek:

kahan subst.m.o-kmen.dub GbSlov hliněná lampička, irdene Lampe.

kahanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lampe, Leuchter.

kahánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kahan.

kachna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Ente;

kajdař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo hraje na kajdy.

kajdy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dudy, Dudelsack.

kajkl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov kejklířství, žert;

kajkléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kejklíř;

kajklivan subst.m.o-kmen.pán ESSC kašpar, šašek, tajtrlík (expr.)

kakost subst.f.i-kmen.kost MSS jakost, vlastnost

kal subst.m.o-kmen.dub GbSlov Sumpf, Kot, Schmutz;

kaladrin subst.m.o-kmen.had GbSlov pták toho jména;

kalamář subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Příjm.:

kalamářník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá kalamáře,

kalandr subst.m.o-kmen.had GbSlov pták toho jména;

kalcedon subst.m.o-kmen.dub GbSlov drahokam toho jména, lapis chalcedonius.

kalcedoň subst.m.jo-kmen.meč GbSlov drahokam toho jména, lapis chalcedonius.

kalcidon subst.m.o-kmen.dub MSS chalcedon

kalcidoň subst.m.jo-kmen.meč GbSlov drahokam toho jména, lapis chalcedonius.

kalcinovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Calcinieren;

kalenda subst.f.a-kmen.žena GbSlov calendæ.

kalgan subst.m.o-kmen.dub ESSC exotická bylina s aromatickými oddenky užívanými jako léčivo a koření, zvl. galgán lékařský

kalihoty subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov kalhoty, Beinkleid, Hosen;

kalich subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Kelch;

kalina subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména, Schneeball.

kalioty subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov kalhoty, Beinkleid, Hosen;

kališče subst.n.jo-kmen.moře MSS kaliště, bahnité místo, bažina, louže

kališník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo přijímal z kalicha.

kalištajn subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.

kalištejn subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.



kalištén subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.

kalištščén subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.

kalkan subst.m.o-kmen.dub ESSC exotická bylina s aromatickými oddenky užívanými jako léčivo a koření, zvl. galgán lékařský

kalkus subst.m.o-kmen.dub MSS vápenný louh

kalocidoň subst.m.jo-kmen.meč MSS chalcedon

kalostud subst.m.o-kmen.dub GbSlov melancholie.

kalostudenek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov melancholik.

kalostudenost subst.f.i-kmen.kost GbSlov melancholie.

kalščén subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.

kalštajn subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.

kalštejn subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.

kalštén subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kalkstein.

kaltún subst.m.o-kmen.dub GbSlov kaltoun;

kalús subst.m.o-kmen.had GbSlov kalous, Ohreule.

kalvě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov schránka nějaká

kalvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kalvě.

kám subst.m.o-kmen.chlap GbSlov panovník (tatarský):

kamel subst.m.o-kmen.had MSS velbloud

kamelnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS velbloudice

kámen subst.m.n-kmen.kámen kvantita-ACC+NOM.SG-dlouha/cele_paradigma-kratka MSS kámen

kamenář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov *lapidista

kamenatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov druh hrušky:

kameňatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov druh hrušky:

kaménček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS kamíneček

kamenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kamen;

kamének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kámen.

kamenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Část stavení domovního:

kameníce subst.n.jo-kmen.moře MSS kameníčko, kamínky

kameníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kamenice.

kamenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kamení, Steine, Gestein;

kamennicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Část stavení domovního:

kamennička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rostlina toho jména:

kamenník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Steinmets;

kamenotesec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kameník

kamenovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kamenování, Steinigung.

kamna subst.f+n.a+o-kmen.kamna plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Ofen;

kamnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Ofner.

kamnička subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kamna.

kampna subst.f+n.a+o-kmen.kamna plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Ofen;

kamýček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nějaké koření (?);

kamýk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kamének, Steineben;

kán subst.m.o-kmen.pán GbSlov panovník (tatarský):

kancelářie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS kancelář

kancionál subst.m.o-kmen.dub GbSlov kniha obsahující nábožné písně.



kancléř subst.m.jo-kmen.muž MSS zapisovatel, vykladatel

kanček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov kanec.

káně subst.f.ja-kmen.dýně MSS loďka

kanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Eber.

kánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokání, lítost

kanoničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kanovnictví, Kanonie.

kanoničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kanovnictví, Kanonie.

kanonika subst.f.a-kmen.žena GbSlov canonica

kanopě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Hanf;

kanopišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov konopiště, Hanfacker.

kanopka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména

kanovničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kanovnictví, kanovnictvo

kanovničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kanovnictví, Kanonie.

kanovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Domherr, canonicus.

kantika subst.f.a-kmen.žena GbSlov canticum:

kantila subst.f.a-kmen.žena MSS básnická skladba k melodické recitaci

kantnéř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov kantnýř;

kantor subst.m.o-kmen.chlap GbSlov cantor.

kapalicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS dešťové kapky, sprška

kapalín subst.m.o-kmen.dub GbSlov nějaký klobouk, helm rytířský,

kapánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kapání

kapar subst.m.o-kmen.dub GbSlov koření toho jména

kapavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov (kapající) krůpěje dešťové.

kápě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Kappe;

kapela subst.f.a-kmen.žena MSS kaple

kapet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Tropfen.

kapicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malá kapuce

kapička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kapicě.

kapitán subst.m.o-kmen.pán GbSlov zástupce králův, v nebytí krále;

kapitola subst.f.a-kmen.žena GbSlov capitulum.

kapitole subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov capitulum.

kapitula subst.f.a-kmen.žena GbSlov capitulum.

kapitule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov capitulum.

kapla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kaple

kaplan subst.m.o-kmen.pán GbSlov Příjm.:

kaplanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kaplanství, Kapellanei.

kapléř subst.m.jo-kmen.meč MSS krátký mnišský oděv

kaplicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kaplička

kaponosec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý obluda toho jména:

kapr subst.m.o-kmen.had GbSlov Karpfen;

kapratie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kapradí, Farnkraut;

kapřě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov kapří mládě.

kapsa subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Tasche;

kapsička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov *kapsicě, kapsa.



kaptúr subst.m.o-kmen.dub GbSlov kápě, Kappe.

kapúnek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kapún.

kapusta subst.f.a-kmen.žena GbSlov Kohl;

kára subst.f.a-kmen.žena GbSlov kárání;

karakter subst.m.o-kmen.dub GbSlov ráz, Charakter.

káranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kárání, Züchtigung.

karas subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba toho jména, Kresse;

karban subst.m.o-kmen.dub GbSlov hra loterní;

karbaník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov podnikatel karbanu

karbet subst.m.o-kmen.dub GbSlov cval, Galopp;

karbunkl subst.m.o-kmen.dub GbSlov drahokam barvy červenavé;

karbunkul subst.m.o-kmen.dub GbSlov drahokam barvy červenavé;

kardanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kárání, Züchtigung.

kardian subst.m.o-kmen.pán ESSC kvardián

kardinál subst.m.o-kmen.chlap GbSlov cardinalis.

karéna subst.f.a-kmen.žena GbSlov čtyřicetidenní odpustky; carena

karhan subst.m.o-kmen.dub GbSlov nádoba pro tekutiny, k pití, hrnec, Gefäss, Trinkgefäss, Topf;

karchan subst.m.o-kmen.dub GbSlov nádoba pro tekutiny, k pití, hrnec, Gefäss, Trinkgefäss, Topf;

karkule subst.f.ja-kmen.dušě MSS čepec

karkulík subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý pták toho jména:

karkulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov karkule.

karmazín subst.m.o-kmen.dub GbSlov látka hedbávná barvy šarlatové;

karnáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov dlouhý svrchní oděv;

karnáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dlouhý svrchní oděv, patrně bez rukávů

karnéř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov karnýř, váček, kabele, Tasche;

karník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá káry.

karnýř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov karnýř, váček, kabele, Tasche;

karpie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC cupanina,

karta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov list;

kartas subst.m.o-kmen.chlap MSS cikán

kartún subst.m.o-kmen.dub GbSlov dělo;

karvunkl subst.m.o-kmen.dub GbSlov drahokam barvy červenavé;

karvunkul subst.m.o-kmen.dub GbSlov drahokam barvy červenavé;

káry subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov vůz (dvouspřežní), Wagen;

kasanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kasaný, nabíraný kus oděvu ženského, pláštík, pás, stuha;

kasie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov rostlina toho jména, Cassia.

kassie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov rostlina toho jména, Cassia.

kastal subst.m.o-kmen.dub GbSlov městečko, tvrz, hrádek;

kastel subst.m.o-kmen.dub GbSlov městečko, tvrz, hrádek;

kašě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kaše, Brei;

kašel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Husten;

kaška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bezový květ, flos sambuci.

kašlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kašlání, das Hustin.

kašna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov schrana, nádržka,



kašta subst.f.a-kmen.žena GbSlov schrana, nádržka,

kaštal subst.m.o-kmen.dub MSS městečko, tvrz, hrádek

kaštan subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kastanie;

kaštel subst.m.o-kmen.dub MSS městečko, tvrz, hrádek

kaštna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov schrana, nádržka,

kat subst.m.o-kmen.pán GbSlov Henker.

katák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mučitel, Folterer:

katovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov žena katova.

katovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov obydlí katovo.

katrčě subst.f.ja-kmen.dušě MSS

katstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov katsví.

kaukléř subst.m.jo-kmen.muž MSS kejklíř, kouzelník

kavčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov kavčí mládě, junge Dolde.

kavčík subst.m.o-kmen.pták GbSlov ryba toho jména.

kavias subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, chrastavec

kaviáš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov rostlina toho jména, chrastavec

kavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Dohle;

kavna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov havířská chalupa

kaz subst.m.o-kmen.dub GbSlov Fehler, menda;

káza subst.f.a-kmen.žena GbSlov kázeň, trest, Strafe.

kázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kázání, řeč, oslava

kazatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kazatelna

kazatel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Prediger, Verkünder.

kazatelnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kazatelna

kázen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS počestnost

kázeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS počestnost

kazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kazení, kadění;

kazimášek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS potupné označení mužské osoby:

kázn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS počestnost

kázň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS počestnost

káznost subst.f.i-kmen.kost GbSlov kázeň, Zucht.

kazuka subst.f.a-kmen.žena GbSlov oděv na způsob košile.

kazula subst.f.a-kmen.žena GbSlov mešní roucho, Messgewand;

kažila subst.f.a-kmen.žena GbSlov mešní roucho, Messgewand;

kažula subst.f.a-kmen.žena GbSlov mešní roucho, Messgewand;

kbel subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kübel;

kbelař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá kbely.

kbelec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kbelík

kbelík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kbelík, dutá míra.

kčicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kštice

kčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osoba s hustými vlasy (?)

kčticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kštice

kdúle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kdoule, její ovoce, Quitte.

kdulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ovoce kdoulové.



kdulník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kdoulový strom.

kdýlník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov zbraň toho jména

kejdař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo hraje na kajdy.

kejklivan subst.m.o-kmen.pán ESSC kašpar, šašek, tajtrlík (expr.)

kel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Spitzzahn, Hauzahn;

kelich subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Kelch;

kep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vulva, vagina

kepstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov špatnost.

kerblík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména;

kerchov subst.m.o-kmen.dub MSS kostelní nádvoří

kerstrank subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nápoj nějaký;

keř subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Staude, Strauch;

kestrank subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nápoj nějaký;

kirchov subst.m.o-kmen.dub MSS kostelní nádvoří

kirkov subst.m.o-kmen.dub MSS kostelní nádvoří

klabka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

klabonosec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klapo-

klácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov klácení, das Schütteln;

kláč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov některá část zbroje; z kláti.

kláda subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Holzstamm, Balken;

kladba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klatba

kládba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klatba

kladenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokládání

kladicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pouto

kladivce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kladivo.

kladivo subst.n.o-kmen.město GbSlov Hammer;

kladka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov závora, Riegel;

kladnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov sekyra na klády, na drva.

kladník subst.m.o-kmen.pták GbSlov červ toho jména:

kladorub subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo roubí, roubá klády, poráží dříví.

klafec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý ryba nějaká:

klajch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC náležitý, vyrovnaný stav

klajt subst.m.o-kmen.dub ESSC glejt, list zajišťující bezpečný příchod a odchod na jednání, soud ap.

klajtovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatření někoho glejtem, poskytnutí písemné záruky něčího bezpečného příchodu a odchodu

klákol subst.m.o-kmen.dub GbSlov chatrný šat, kloc, Hader.

klákolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chatrný oděv, hadr

klam subst.m.o-kmen.dub GbSlov nepravda, žert, posměch, Trug, Spott;

klamač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo klame.

klamák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov posměvač, Verspotter.

klamánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov posměch, Spott.

klamař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov posměvač, Verspotter.

klamatel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov kdo klame.

klamník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo klame.

klaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov klanění, Anbetung.



klanicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov klanice (u vozu).

klánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bodání, píchání

klap subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba toho jména.

klápec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klát, klacek, Klotz.

klápet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov špalek, kmen (stromu), peň, klát, klacek, Klotz.

klaput subst.m.o-kmen.had GbSlov červ toho jména.

klas subst.m.o-kmen.dub GbSlov Ähre;

klás subst.m.o-kmen.dub MSS žertovná řeč, posměšek, šprým

klasek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žertík, šprým, šaškovství

klásek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klas.

klasník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov

klasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov žertování;

klasovnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov žertovnost.

klášter subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kloster;

klášterstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov klášterní zboží, Klostergut

klášteř subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

klášteřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS menší klášter, klášterec

klát subst.m.o-kmen.dub GbSlov Knittel, Stock, Klotz;

klatba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

klátba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

klatva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

klátva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

klauza subst.f.a-kmen.žena GbSlov průsmyk, Engpass;

klé subst.n.ьjo-kmen.znamenie pridane_lemma_ve_sl_je

klebonosec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klapo-

klec subst.f.ja-kmen.tvrz MSS klec

klécanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kulhání

klecě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS klec

klécěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kulhání

klécka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kosodřevina, Knieholz;

kleč subst.f.i-kmen.kost GbSlov dřevo zahnuté, na němž je zasazena radlice, Pflugsterze;

klečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kleknúti;

klečěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kleknúti;

klečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jméno potupné pro člověka.

kléčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klec, Käfig.

kledba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klatba

klédba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klatba

klejch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC náležitý, vyrovnaný stav

klejnot subst.m.o-kmen.dub GbSlov Drahocenná věc (malá), skvost.

klejt subst.m.o-kmen.dub GbSlov list bezpečnosti, salvus conductus;

klejtovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatření někoho glejtem, poskytnutí písemné záruky něčího bezpečného příchodu a odchodu

klekač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo kleká (?):

klekáč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo kleká (?):



klekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov klekání, das Niederknieen.

klekot subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povídání, breptání, žvanění

klektačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se klektá.

klen subst.m.o-kmen.dub GbSlov Ahorn, acer,

kleně subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov ryba toho jména.

klenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov strom toho jména, klenice, klenka.

klenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov strom toho jména.

klénot subst.m.o-kmen.dub GbSlov Drahocenná věc (malá), skvost.

klenótek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

klep subst.m.o-kmen.dub GbSlov klepání, poklepání, das Klopfen.

klepač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo klepá;

klepačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nástroj klepací

klepanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov některá část těla:

klepař subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo při své práci klepá

klepcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov na chytání ptáků oko nebo past, Schlinge, Vogelfalle;

klepec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov na chytání ptáků oko nebo past, Schlinge, Vogelfalle;

klepeto subst.n.o-kmen.město GbSlov Krebsschere.

klepnáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov zvíře toho jména:

klepotník subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý had toho jména:

klesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov klesnutí, das Sinken, Stürzen.

kléska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pochybení, chyba, Fehl.

klestič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo klestí, řeže tělo, vyřezává.

kléstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klest, klestí, Klaubholz.

klešcě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kleště

kléšč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov klíšť, Zecke;

kleščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum GbSlov kleště, Zange;

kléščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS kleště

kleščenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kleštěnec, ein Verschnittener, Eunuch.

kléščky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kleščě.

klet subst.f.i-kmen.kost GbSlov klêtь

klét subst.m.o-kmen.dub ESSC klejt, odpad odplavovaný při tavení barevných kovů

kletba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

klétba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

kletcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klec

kletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kletí, Bann.

kletnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá kleti (klece), Käfigmacher

kletva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

klétva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klatba, Fluch, Kirchenbann;

klev subst.f.i-kmen.kost GbSlov něco na chytání ptáků připraveného (vějička klím natřená?, neboli sít neb oko?);

klévař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá (vaří?) klí, Leimsieder

klevcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klev.

kleveta subst.f.a-kmen.žena GbSlov tlach, pomluva, hádka, Klatsch, Nachrede, Zank.

kleveták subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo klevetá, pomlouvá, Klatscher, Ohrenbläser.

klevetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomlouvání, pomluva



klevetina subst.f.a-kmen.žena GbSlov maso kančí:

klevétka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klevetník;

klevetnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov žena klevetná.

klevetník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov muž klevetný.

klevetstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS klevety, klevetnictví

klí subst.m.ьjo-kmen.řebří MSS lepkavá pryskyřice, smůla, lep

klid subst.m.o-kmen.dub GbSlov klid, Ruhe;

klika subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS klika, hák

klín subst.m.o-kmen.dub GbSlov Keil, Falte;

klindr subst.m.o-kmen.dub GbSlov posměch, Gelächter, Spott;

klindřík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov klindr.

klínec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nevelký pozemek v podobě klínu

klínek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klín, Keilchen.

klinkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS klinkání, zvuk:

klísě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS hříbě

klisicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS klisna, kobyla

klister subst.m.o-kmen.dub GbSlov das Klystier;

klistér subst.m.o-kmen.dub ESSC klystýr, výplach tlustého střeva

klistera subst.f.a-kmen.žena GbSlov das Klystier;

klisterovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Klystier;

klistr subst.m.o-kmen.dub GbSlov das Klystier;

klizenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS strojení, upravování:

klk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pozemek nezkopaný, na kterém jsou ještě kluky, t. j. pletiva kořenů

klobása subst.f.a-kmen.žena GbSlov Bratwurst;

klobáska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klobása.

klobúček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klobouček

klobúčník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kloboučník, Hutmacher

klobúk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov klobouk, přílba, Hut, Helm;

kloček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS druh pláště, pláštík:

klok subst.m.o-kmen.zvuk MSS druh pláště, pláštík:

klokoč subst.m.jo-kmen.meč MSS klokot, var

klokočec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klokoč

klokoček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov z

klokočinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov zrno klokočové (?):

klokočka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klokoč.

klokotánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vření, Wallung:

kloktadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov tekutina ke kloktání, Flüssigkeit zum Gurgeln.

kloktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vření, Wallung:

klopot subst.m.o-kmen.dub GbSlov klopotání, proudění, das Wallen, Stürzen;

klopotánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov klopotání (vody, moře):

klopotnost subst.f.i-kmen.kost MSS náhlost, prudkost

klopotol subst.m.jo-kmen.muž MSS záletník, smilník

kloptan subst.m.o-kmen.had GbSlov prý had nějaký:

klosa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC výklad, vysvětlení, interpretace



klováska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klobása.

klovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kanec, Eber.

kloza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC výklad, vysvětlení, interpretace

klub subst.m.o-kmen.dub GbSlov kule ve hře,

klúb subst.m.o-kmen.dub GbSlov Bündel, Beutel,

klúbec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov svazek, balíček, pytlík, Bündel, Beutel;

klubečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klubko

klubko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Knäuel;

kľúč subst.m.jo-kmen.meč MSS klíč

klučě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov klučenina, kopanina, Gereut:

kľúčěhlas subst.m.o-kmen.dub GbSlov klíč v hudbě:

klúček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

klučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov čištění pozemku, das Roden, Urbarmachen.

klučenina subst.f.a-kmen.žena GbSlov pozemek vyklučený, kopanina, novina, Gereut, Neubruch.

kľučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klička, Häkchen;

kľúčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klička, háček

kľúčnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS klíčník, klíčnice

kľúčník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov klíčník, Schaffner.

kľud subst.m.o-kmen.dub GbSlov klid, Ruhe;

kľudnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov klidnost:

kluk subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Bube;

kluk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pozemek nezkopaný, na kterém jsou ještě kluky, t. j. pletiva kořenů

kluka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov ryba nějaká:

kľuka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov klika, Haken, Klinke;

klukař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá kluky, šípy:

kľusa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov klisna;

klusák subst.m.o-kmen.pták GbSlov kůň jdoucí klusem, Traber.

kľúsě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS hříbě

kľusicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS klisna, kobyla

kľusna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klisna, Stute.

kluzák subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý had nějaký.

kluzěl subst.f.i-kmen.kost GbSlov kluzko:

kľuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS strojení, upravování:

klvač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov svárlivec (?):

kmán subst.m.o-kmen.dub GbSlov podíl pozemkový;

kmen subst.m.n-kmen.kámen MSS stéblo

kment subst.m.o-kmen.dub GbSlov jemné bílé plátno, feine Leinwand;

kmet subst.m.i-kmen.host GbSlov přední člen obyvatelstva, jeho soudce,

kmetek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kmet.

kmeticě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov stařena, Greisin.

kmetična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dcera n. manželka kmetova, sedláka poddaného.

kmetík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Greis.

kmetovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS šlechtici z nejstarších rodů

kmetstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kmetský úřad



kmetstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kmetský úřad, Kmetenamt.

kmín subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kümmel;

kmoch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kmotr;

kmocha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov

kmošček subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-šček+šeček/tvary_s_koncovkou-

šečk
GbSlov Prý pták toho jména:

kmošek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kmoch, kmotr.

kmošička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kmotříček

kmoška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kmotra.

kmotr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Gevatter, Pate;

kmotra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gevatterin, Patin;

kmotrovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kmotrovství, příbuznost z kmotrovství, Patenschaft.

kmotrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kmotrství, příbuznost z kmotrství, Patenschaft.

kmotrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kmotrství, příbuznost z kmotrství, Patenschaft.

knap subst.m.o-kmen.chlap GbSlov dělník při některých řemeslech, tovaryš, Handwerksgeselle;

knedlík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov knödel.

kneflík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Nadávka měšťákům od šlechticův r. 1514

kněhně subst.f.ja-kmen.prorokyni E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kněžna

kněrovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

kněz subst.m.jo-kmen.vítěz MSS kníže

knězovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov některý kus oděvu, neboli nějaká látka tkaná.

kněžák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov prælát.

kněžátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kněžátko, milý kníže.

kněžčík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov agenda (kniha bohoslužebná toho jména):

kněžic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov knězův syn, knížecí potomek, Fürstensohn;

kněžie subst.m+f.ьja-kmen.bratřie GbSlov kněží, Priesterschaft, sacerdotes;

kněžinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov biskup:

kněžna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov knihovna, Bibliothek.

kněžovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov některý kus oděvu, neboli nějaká látka tkaná.

kněžstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov knížecí rod, úhrn knížecích osob, knížecí stav a úřad, knížectví, Fürstenschaft, Fürstenstand, Fürstentum.

kněžstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS knížecí úřad a stav, knížecí rod, knížectví

knidr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov závistník, závist

knieha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS kniha, spis, list, jednotlivá písemnost

kniehárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bibliotheca.

knieni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS kněžna

knierovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

kniezovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

kniežatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Knížetství, Fürstentum.

kniežatstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Knížetství, Fürstentum.

kniežě subst.m+n.nt-kmen.kniežě GbSlov knížecí syn, potomek; kníže, země pán; pán; Fürstensohn, Fürst, Herr.

kniežek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prostý kněz

kniežětstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS knížectví

kniežětstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Knížetství, Fürstentum.

kniežky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS knížka, spisek



kniha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Buch;

kníha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_je

knihárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov bibliotheca.

knihař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Buchbinder, ligator librorum

knížky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS knížka, spisek

knižna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov knihovna, Bibliothek.

knoflík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Nadávka měšťákům od šlechticův r. 1514

knot subst.m.o-kmen.dub GbSlov knot ve svíci, Docht.

knotina subst.f.a-kmen.žena GbSlov co svítí, Leuchte, Lampe:

knýp subst.m.o-kmen.dub GbSlov knejp;

koba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov přání, zdar, Erfolg.

koba subst.m+f.a-kmen.vladyka pridane_lemma_ve_sl_je

kobař subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo jedná jako „koba“, jako krkavec

kober subst.m.o-kmen.dub GbSlov tenký plášť;

kobeřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS koberec

kobka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gemach.

koblása subst.f.a-kmen.žena GbSlov Bratwurst;

koblih subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov paštika, kobliha, Pastete, Krapfen.

koblížek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koblih.

kobližník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Krapfenbäcker

koblka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Heuschrecke.

koblúček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klobouček

koblúčník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kloboučník, Hutmacher

koblúk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov klobouk, přílba, Hut, Helm;

kobolt subst.m.o-kmen.pán MSS skřítek

kobos subst.m.o-kmen.dub MSS nějaký hudební nástroj

kobr subst.m.o-kmen.dub MSS zdar

kobyla subst.f.a-kmen.žena GbSlov Stute;

kobylák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo opatruje kobyly, Stutenknecht.

kobylčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mladá kobylka (locusta).

kobylečna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý ryba nějaká:

kobylicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Stute.

kobylka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Heuschrecke.

kobylodojec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lactifagi

kobza subst.f.a-kmen.žena GbSlov

kobzička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hudební nástroj strunový, ein Saiteninstrument;

koc subst.m.jo-kmen.hrnec GbSlov plášť hrubý a chlupatý;

koca subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov kočka, Katze.

kocana subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména.

kocovník subst.m.o-kmen.hoch MSS obchodník, kramář prodávající v „kotci“

kocúr subst.m.o-kmen.had GbSlov kocour, Kater;

kocúrek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

kočana subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména.



kočička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

kočka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Katze;

koféř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov

koféřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozpustilá společnost

koféřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov společnost koféřů:

koflík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Becher;

kohút subst.m.o-kmen.had GbSlov kohout, Hahn;

kochačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov obveselení, Ergötzung;

kochan subst.m.o-kmen.pán GbSlov milec, přítel, Lieber, Freund;

kochánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS miláček

kochánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS radost

kojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kojení, tišení, das Stillen.

kokeš subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kohout, Hahn;

kokodril subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

kokodril subst.m.o-kmen.had GbSlov krokodil;

kokodryl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

kokodryl subst.m.o-kmen.had MSS krokodýl

kokořič subst.m.jo-kmen.meč GbSlov rostlina toho jména.

kokořiek subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména.

kokořík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména.

kokoška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména

kokot subst.m.o-kmen.had GbSlov kohout, Hahn;

kokotář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo kokoty chová, kupuje

kokótek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

kokotie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kokotice povázka, kohutina (lid.), kokotí hace (lid.), plevelná rostlina, shluk jejíchž světlých květů připomíná jemné peří (rousy) na kohoutích nohou

kokrha subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov kdo kokrhavě mluví;

kokva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov náčiní házecí.

kól subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS kůl

kolací subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS snídaně, svačina, hostina

koláč subst.m.jo-kmen.meč MSS koláč

koláčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

koláček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

koláčník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo koláče dělá, prodává

kolada subst.f.a-kmen.žena GbSlov koleda, Christgeschenk, Weihnachtsgeschenk;

kolář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Wagner; rotifex, currifex

kolba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klání (rytířské ve dvou), das Stechen, Stechspiel;

kolce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kolo;

kolč subst.m.jo-kmen.meč ESSC tkaná látka bílé barvy, zvl. s modrými pruhy

kolčava subst.f.a-kmen.žena GbSlov Wiesel.

kolček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov náušnice, Ohrring.

kolčlaka subst.f.a-kmen.žena GbSlov

kolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kolí, kůly

kóle subst.f.ja-kmen.dušě MSS kolba

kolebačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Schaukel.



kolébanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kolébání, kolísání

kolebečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá kolébky, cunabulator

kolébka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Wiege.

kolec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zápasník, bojovník

kolečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kleines Rad;

kolečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo s kolečkem jezdí, Kärrner

koleda subst.f.a-kmen.žena GbSlov koleda, Christgeschenk, Weihnachtsgeschenk;

koledník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo koleduje.

kolej subst.f.ja-kmen.tvrz MSS kolej, středověký způsob společného ubytování vysokoškolských učitelů a žáků

koleját subst.m.o-kmen.pán MSS člen univerzitního kolegia

kolejě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS kolej, středověký způsob společného ubytování vysokoškolských učitelů a žáků

kolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kolík

kólek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kolík

kolence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kolínko

kolennicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov některá čast (žíla?) těla při koleně:

kolenník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov některá čast (žíla?) těla při koleně:

koleno subst.n.o-kmen.koleno GbSlov Knie;

kolenýš subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kolenáč, kolenatec:

kolera subst.f.a-kmen.žena GbSlov nemoc toho jména:

kolésko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kolečko, kleines Rad;

koleso subst.n.o-kmen.město MSS kolo

koliandr subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména.

kolík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kól.

kolimah subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov vůz, Wagen;

kolimaha subst.f.a-kmen.žena MSS vůz

kollací subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov snídaní, svačina, hostina, Schmaus;

kollej subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov collegium.

kolleját subst.m.o-kmen.pán GbSlov člen kolleje,

kollejě subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov collegium.

kólna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kůlna, Schuppen, Schoppen.

kólně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kůlna, Schuppen, Schoppen.

kolník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména,

kolo subst.n.o-kmen.slovo kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS kolo

koloděj subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo děje, dělá kola, Radmacher, Wagner;

kolomast subst.f.i-kmen.kost MSS kolomaz

kolomastník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá kolomaz

kolomaz subst.f.i-kmen.kost GbSlov Wagenschmiere:

kolosvět subst.m.o-kmen.dub GbSlov okol, okolek světa, obloha

kolovrat subst.m.o-kmen.dub GbSlov Drehrad, Spindel.

kolovratec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hudební nástroj strunový,

kolovratič subst.m.jo-kmen.meč GbSlov rostlina toho jména:

kolpat subst.m.o-kmen.dub GbSlov klobouk, Kopfbedeckung;

kolsvět subst.m.o-kmen.dub GbSlov okol, okolek světa, obloha

koltra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov přikryvadlo, houně, čaloun;



koltrář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá koltry

koltrinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koltra:

kolúch subst.m.o-kmen.pták GbSlov kolonek, Spiessbock, hinnulus;

komár subst.m.o-kmen.had GbSlov Mücke;

komara subst.f.a-kmen.žena GbSlov schránka na peníze, s penězi (?):

komendor subst.m.o-kmen.chlap GbSlov klášterní představený.

komín subst.m.o-kmen.dub GbSlov Pec, Ofen.

komínek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

kominník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov soused, který měl ohledavati komíny, jsou-li meteny

komňata subst.f.a-kmen.žena zaklad-cele_paradigma-komňat+komnět+komnat GbSlov komnata, pokoj (pro bydlení, spaní atd.), komora, Zimmer, Kammer;

komoň subst.m.jo-kmen.meč MSS kůň

komonicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina jetelovitá, melilotus

komonka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména

komonnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina jetelovitá, melilotus

komonník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov satrapa

komonstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koňstvo, koně, Pferde:

komora subst.f.a-kmen.žena GbSlov Komora, světnice, Kammer, Zimmer.

komórka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov komůrka, světnička;

komornicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS komorná, osobní služebná paní v panských domech

komornictvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS komornictvo

komornička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov komornicě.

komorničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Komornictvo, co patří ke komoře.

komorničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Komornictvo, co patří ke komoře.

komorník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Sluha, komorní a jiný, Kammerdiener, Diener.

komorstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

komořicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS komůrka

komořička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS komůrka

kompaktáta subst.n.o-kmen.město plurale_tantum GbSlov compactata.

komplet subst.m.o-kmen.dub GbSlov kompletní pobožnost, modlitba večerní, Complete;

kompleta subst.f.a-kmen.žena GbSlov kompletní pobožnost, modlitba večerní, Complete;

kompletoř subst.f.ja-kmen.obnož MSS kompletní (večerní) modlitba

komplexí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS letora, temperament

komun subst.m.o-kmen.dub GbSlov čtení evang., stejné pro svátkův několik;

komžě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lněný oblek, šaty

kon subst.m.o-kmen.dub GbSlov konec, Ende;

kóň subst.m.jo-kmen.meč kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS kůň

konánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov konání, vykonávání, das Ausführen, Vollbringen.

koňas subst.m.o-kmen.had GbSlov prý obluda toho jména.

koncovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov výhonek (při rostlinách)

končát subst.m.o-kmen.dub GbSlov dýka, Dolch.

konček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS koneček, špička

končenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS konec, zakončení

končieř subst.m.jo-kmen.meč MSS dýka

končina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Konec, Ende.



koněberka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo béře koně; v době staré jezdci při vojsku, kteří jímali sběhy atd.

koněbodec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hippocentaurus;

konec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krajní bod (jeden nebo druhý) nějakého úseku v čase nebo prostoru:

konečně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov definitio

konědra subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo odírá koně, ras, Schinder;

koněstraš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pták toho jména, ein Vogel.

konev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kanne;

konfekt subst.m.o-kmen.dub GbSlov lektvař lékárnický, lahůdka, Konfekt;

konfessí subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov confessio.

koncha subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mořský plž s ulitou, nejspíše nachovec

konicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS konírna, stáj pro koně

koníček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

konieř subst.m.jo-kmen.muž MSS koňař, obchodník s koňmi

konieřík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

konieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov konířství:

koník subst.m.o-kmen.pták GbSlov kóň.

konina subst.f.a-kmen.žena GbSlov koňská kůže, obuv z ní.

konipas subst.m.o-kmen.had GbSlov pták toho jména, Bachstelze:

konipúr subst.m.o-kmen.had GbSlov prý obluda nějaká.

konipýř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý obluda nějaká.

konistar subst.m.o-kmen.had GbSlov prý obluda nějaká.

konistraš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pták toho jména, ein Vogel.

konivoda subst.f.a-kmen.žena GbSlov podle souvislosti rostlina nějaká:

konnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS konírna, stáj pro koně

konník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo jest konný, jezdec, Reiter

koňonožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hippocentaurus

konopáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pták toho jména, Grünhänfling.

konopáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov konopáč.

konopě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Hanf;

konopie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov konopě

konopišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov konopiště, Hanfacker.

konopka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména

konopnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov konopiště, Hanfacker.

konopníček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov konopník.

konopník subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták toho jména.

konšel subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Konsul, Schöffe, Schöppe, Geschworener;

konšelstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS konzulát

konšelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov konsulát, konšelství, Schöppentum;

konvář subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce konví

konvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

konvent subst.m.o-kmen.dub GbSlov sbor klášternický, mnišský;

konverš subst.m.jo-kmen.muž MSS fráter, laický mnich konající v klášteře běžné práce

konvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kleines Gefäss;

konvrš subst.m.jo-kmen.muž MSS fráter, laický mnich konající v klášteře běžné práce



konvrška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klášternice laická, Laienschwester.

kop subst.m.o-kmen.dub GbSlov kopec, Berg;

kopa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov hromada, Haufe.

kópa subst.f.a-kmen.žena GbSlov hromada, Haufe.

kopáč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Kdo kopá, Hacker, Gräber;

kopačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Nástroj, kterým se kopá:

kopanicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS jáma, prohlubeň

kopanina subst.f.a-kmen.žena GbSlov novina, Neuland.

kopček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov kopec.

kopec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Berg;

kopek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kopec, Hügel.

kopenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kupa, Schober.

kopeničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov equestris dignitas

kopeník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je vyzbrojen kopím, Lanzknecht.

koperstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kostkářství, hra v kostky

kopéř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kostkář, Würfelspieler;

kopéřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kostkářství, hra v kostky

kopet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kopet,

kopíce subst.n.jo-kmen.moře MSS malé kopí

kopíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malé kopí

kopidlník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je vyzbrojen kopím, Lanzknecht.

kopidník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je vyzbrojen kopím, Lanzknecht.

kopie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kopí

kopilník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména, Haselwurz, asarum;

kopinničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov equestris dignitas

kopinník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je vyzbrojen kopím, Lanzknecht.

kopist subst.f.i-kmen.kost GbSlov Rührscheit, Spatel.

kopístka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kopist.

kople subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov okřín, nádoba, Napf, Geschirr;

kopno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov země měkká, vlhká, mokrá, feuchter Boden;

kopr subst.m.o-kmen.dub GbSlov Dillkraut, anethum;

koprka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména.

koprník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména.

koprvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov poklička. Deckel;

kopřiva subst.f.a-kmen.žena GbSlov Nessel;

kopřivčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov dítě nemanželské, uneheliches Kind.

kopřivčic subst.m.jo-kmen.vítěz MSS člověk nemanželského původu

kopřivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo je nemanželského původu, ein unehelich Geborener.

kopřivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména;

kopřivník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je nemanželského původu, ein unehelich Geborener.

kopt subst.m.o-kmen.dub MSS saze, kopt

koptič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kuchtič, Koch, Kuchendiener.

kopydlník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména, Haselwurz, asarum;

kopytce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Prý rostlina:



kopytník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá kopyta

kopyto subst.n.o-kmen.město GbSlov Huf:

kór subst.m.o-kmen.dub GbSlov kůr, Chor;

kóra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov kůra, Rinde, Kruste;

koráb subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

koráb subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

koráb subst.m.o-kmen.dub MSS koráb, loď

korábec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

korábna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov loďka, Kahn.

korábník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov plavec, Schiffer.

koral subst.m.o-kmen.dub GbSlov Koralle.

korál subst.m.o-kmen.dub GbSlov Koralle.

korba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pletená košina;

korban subst.m.indecl.alef ESSC oběť, obětní dar odevzdávaný Bohu

korbanan subst.m.indecl.alef ESSC oběť, obětní dar odevzdávaný Bohu

korbel subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Humpen

korbel subst.m.o-kmen.dub GbSlov Humpen

korbelík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov korbel.

korčák subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nádoba, pohár, Gefäss, Becher;

korčát subst.m.o-kmen.dub GbSlov nádoba, pohár, Gefäss, Becher;

korčátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov korčát.

korček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk MSS menší nádoba

korčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hádka, svár

kord subst.m.o-kmen.dub GbSlov Degen;

korda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov část roucha mnišského

kordovánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov střevíc z kůže vydělané;

korektor subst.m.o-kmen.chlap MSS oprávce, korektor:

korfant subst.m.o-kmen.had ESSC žirafa, zvíře s dlouhým krkem

korfešt subst.m.o-kmen.pán MSS kurfiřt

koriandr subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména.

kórka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kůra.

kormút subst.m.i-kmen.host GbSlov kdo se kormoutí;

kornicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov dříví, kmeny ještě s korou

kórnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zpěvačka na kůru

kornút subst.m.o-kmen.dub GbSlov kornout, Düte;

korona subst.f.a-kmen.žena GbSlov koruna;

koronovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS korunovace

koroptev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS koroptev, křepelka

koroptva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS koroptev, křepelka

koroptva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

korozřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC druh časně zrajících hrušek

korporál subst.m.o-kmen.dub GbSlov rouška na kalichu;

korrektor subst.m.o-kmen.chlap GbSlov corrector:



kortina subst.f.a-kmen.žena GbSlov opona, Vorhang;

kortyna subst.f.a-kmen.žena MSS opona

korúhev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS korouhev

korúhevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Fahnenträger.

korúhva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS korouhev

korúhvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov korúhva, korúhev.

koruna subst.f.a-kmen.žena GbSlov koruna;

korunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koruna.

korunovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS korunovace

koruptev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koroptev, křepelka, Rebhuhn, Wachtel;

koruptva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS koroptev, křepelka

koruptva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

koruptvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS koroptvička, křepelička

korýtko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov žabie korýtko, Muschelschale.

korytnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov pivo, které v pivováře v korytě zůstává

korytník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá koryta

koryto subst.n.o-kmen.město GbSlov Trog, Mulde, Bett;

kořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS korec, stará plošná: a dutá míra

kořečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá korce (nádoby).

kořemasta subst.f.a-kmen.žena GbSlov apotheca

kořemastna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov apotheca

kořen subst.m.n-kmen.kámen GbSlov Wurzel;

kořének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kořen.

kořeníce subst.n.jo-kmen.moře MSS kořínky

kořeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kořeníce.

kořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kořání, kořeny

kořist subst.f.i-kmen.kost GbSlov Beute;

kořistník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo béře kořist:

kos subst.m.o-kmen.had GbSlov Amsel;

kosa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov příčný směr, schräge Richtung;

kosatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména.

kosieř subst.m.jo-kmen.meč MSS kosíř, zakřivený nůž

kosina subst.f.a-kmen.žena GbSlov perut, Fittig;

kosině subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov perut, Fittig,

kosm subst.m.o-kmen.dub GbSlov vlas, chlup, Haar;

kosmáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov kosmatý oděv, kosmatá látka, haariges, zottiges Kleidungsstück, Zeug.

kosnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov falcator

kost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Bein, Knochen;

kost subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, Kostwurz,

kostečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kost.

kostečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo hraje v kostky, Würfelspieler.

kostel subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kirche;

kostelec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jm. místním:



kostelíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kostelík.

kostelík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kostel.

kostelník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo má dohled na kostel, komu svěřena starost o kostel

kosten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bodná zbraň, kopí, oštěp

kostihlódek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo hlodá kosti, skrblík, Knauser.

kostišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

kostišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

kostival subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména.

kostka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Würfel.

kóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Würfel.

kostkárstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hra v kostky

kostkář subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce kostek

kostkářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hra v kostky

kostkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hra v kostky

kostnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS zbraň bodná

kostnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kostnice, Beinhaus.

kostrbáč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov ein Haariger, Struppiger

kostruba subst.f.a-kmen.žena GbSlov capilli,

kostřab subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba (a snad také pták?) toho jména.

kostřap subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba (a snad také pták?) toho jména.

kostřava subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména, Trespe;

kostřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov poslední kost hřbetnice, Steissbein;

kostřipec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina nějaká:

koš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Korb;

kóš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Korb;

koščál subst.m.o-kmen.dub GbSlov košťál, Krautstengel, Strunk.

koščan subst.m.o-kmen.dub GbSlov slupka granátového jablka

koščišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

koščiště subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

koščišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;

košě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov koš;

košieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov košíř, košikář, Korbmacher.

košík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov koš.

košina subst.f.a-kmen.žena GbSlov košatina;

košinář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá košiny;

košinářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo dělá košiny;

košinník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá košiny, koše, Korbflechter.

košnar subst.m.o-kmen.had GbSlov prý zvíře nějaké.

košt subst.m.o-kmen.dub GbSlov náklad, vydání;

koštel subst.m.o-kmen.dub MSS městečko, tvrz, hrádek

koštéř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov ochutnavač, Koster:

koštišče subst.n.jo-kmen.moře MSS koště, pometlo

koštišťe subst.n.jo-kmen.moře GbSlov pometlo, koště, Besen;



koštovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov pokus, Probe:

košulák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov košilák;

košule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov košile, Hemd;

košulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov košule.

košvar subst.m.o-kmen.had GbSlov prý zvíře nějaké.

kot subst.m.o-kmen.dub MSS kácení, valení, svržení

kót subst.m.o-kmen.dub GbSlov budka, kotec

kotačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména, máčka.

koťátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kotě.

kotcovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo v kotci prodává, Krämer.

kotčí subst.m.ьja-kmen.sudí GbSlov Vůz s kotcem, Kutsche:

kotě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov kotě, kůtě, das Junge von Katzen.

kótě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov kotě, kůtě, das Junge von Katzen.

kotec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS budka

kotečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá kotce

kotel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kessel;

koten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kůtko, hlezno, Knöchel.

kotenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kotě, mládě kočkovité šelmy:

kotěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kotě, mládě kočkovité šelmy:

kotev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kotva

kotevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá kotve

kotlář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Kesselschmied.

kotlík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Příjm.:

kotlina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jáma (vl. pro kotel), Grube.

kotr subst.m.o-kmen.dub MSS čtyřka ve hře v kostky

kotrčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov houba toho jména;

kotúč subst.m.jo-kmen.meč MSS kotouč, kruh

kotúček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kotúč.

kotva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kotva

kotva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

kotvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Třínohé špičaté železo, nalíčené na zloděje.

kov subst.m.o-kmen.dub GbSlov Metall, Erz:

kovač subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý rostlina:

kovač subst.m.jo-kmen.muž MSS kovář:

kovadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Amboss;

kovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kování, das Hämmern, Schmieden, Verfertigen.

kovárčic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov kovařec,

kovárně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kovárna, Schmiede.

kovář subst.m.jo-kmen.muž MSS kovář:

kovářčic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov kovařec,

kovařík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

kovářík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

kovářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kovářství.

kovatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo kuje, něco vytváří:



koza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Ziege;

kozáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov houba toho jména:

kozel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bock;

kozicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS hudební nástroj podobný dudám

kozička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koza.

kozina subst.f.a-kmen.žena GbSlov kozí maso, Ziegenfleisch.

kózka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kleine Ziege.

kozlátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kózle.

kózle subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov kůzle, Zicklein;

kozlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov Böcklein, Bock

kozlenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kůzle

kozletina subst.f.a-kmen.žena GbSlov kozlecí maso, Zickleinfleisch.

kozlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov některá část těla lidského:

kozlík subst.m.o-kmen.pták GbSlov Ptáci toho jména:

kozlorožec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Steinbock.

kozlovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kozlový.

kozonožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo má kozí nohy:

kozorodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov zvíře jakés rodu kozího:

kozorožec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Steinbock.

kozosrstec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov zvíře mající kozí srst

kozúr subst.m.o-kmen.had GbSlov muflon

kozvar subst.m.o-kmen.dub GbSlov ecloga:

kožár subst.m.o-kmen.dub GbSlov houba toho jména

kóžě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS kůže

kožěluh subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kůže, Haut, Fell, Leder;

kožěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kožený měch na tekutiny:

kožich subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Pelz;

kožina subst.f.a-kmen.žena GbSlov límec z kožišiny, Pelzkragen;

kožíšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kožuch.

kožišník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Kürschner.

kóžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Præputium:

kožna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov stolice, na které koželuh své zboží vykládal

kožník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kožený měch, lederner Schlauch:

kožuch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Pelz;

kožúšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kožuch.

kožušník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Kürschner.

kra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nemoc toho jména;

krabicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov krabice, schránka dutá, Büchse, Schachtel;

krabícě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov krabice, schránka dutá, Büchse, Schachtel;

krabička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krabici.

krabka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krabice, Büchse, Schachtel.

kraboška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Maske;

krácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS krácení

krada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov prsk, Feurzeug, Leuchte;



kradba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krádež, Diebstahl;

krádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krádce, Stehler;

kradelík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov schránka pro listy atp.;

kradenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kradení, das Stehlen.

krádeř subst.f.ja-kmen.obnož GbSlov Diebstahl.

krádeř subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

krádež subst.f.ja-kmen.obnož MSS krádež

krádež subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

krádežník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov zloděj, Dieb.

kraf subst.m.o-kmen.dub GbSlov Některá část zbroje:

krahujec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Sperber-.

krahuječník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo krahujce, krahulce chová a jim loví.

krahulečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo krahujce, krahulce chová a jim loví.

kraj subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Rand, Gegend;

krajač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo krájí, Vorschneider, Zuschneider.

krajadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se krájí:

krajcar subst.m.o-kmen.dub ESSC krejcar, drobná stříbrná mince užívaná (původně) v německých zemích

krajčenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střihač, krejčí

krajčěvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krejčovna, Schneiderwerkstätte.

krajčí subst.m.ьja-kmen.sudí MSS krejčí

krajčicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov krejčice, Schneiderin.

krajčieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov krejčíř, krejčí, Schneider.

krajčieřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krajčieř:

krajčieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krejčířství, krejčovina, Schneiderci.

krajčovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krejčovna, Schneiderwerkstätte.

krajěč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo krájí, Vorschneider, Zuschneider.

krajek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Spitzen;

krajěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn MSS krajan

krajíc subst.m.jo-kmen.peniez GbSlov Ranft;

krajiec subst.m.jo-kmen.peniez GbSlov Ranft;

krajienek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krajan, Landsmann;

krajík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kraj, Gegend.

krajina subst.f.a-kmen.žena GbSlov kraj končina, země, Rand, Gegend, Land.

krajinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krajina.

krajs subst.m.o-kmen.dub MSS okol, zápasiště k soudnímu souboji

krajstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kraječství, Schneiderei;

krakolac subst.m.jo-kmen.peniez E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dřevěná konsola;

krakštajn subst.m.o-kmen.dub GbSlov kamenná konsola,

krakštejn subst.m.o-kmen.dub GbSlov kamenná konsola,

král subst.m.jo-kmen.muž GbSlov König;

kralemoc subst.m.jo-kmen.peniez GbSlov oběžnice toho jména, Planet Jupiter.

králevic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov Königssohn.

králevna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS králova dcera, princezna

králevnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Königstöchterlein.



králevstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS království

králevstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov království, Königreich, Königtum.

králík subst.m.o-kmen.hoch MSS malý, bezvýznamný král

kralka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Königin.

králna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov královna v šachu:

kralomoc subst.m.jo-kmen.peniez GbSlov oběžnice toho jména, Planet Jupiter.

kralovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kralování, Regierung.

královec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS syn krále, královský princ

královic subst.m.jo-kmen.vítěz MSS syn krále, královský princ

královna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov králova dcera, Königstochter.

královnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Königstöchterlein.

královstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov království, Königreich, Königtum.

královstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS království

králvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov králova dcera, Königstochter.

krám subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kram, Krambude;

kramář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Krämer;

kramářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Krämerin.

krámec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krámek

krámnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov tržnice, Markt, emptorium, emporium.

kramol subst.m.o-kmen.dub GbSlov hádka, svár, Zank, Streit;

kramola subst.f.a-kmen.žena MSS hádka, svár, spor

krample subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Krampel, Wollkamm;

krampléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá krample

krancl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov vínek;

kranec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS věnec

kranečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá krance, věnce.

kranoh subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý had nějaký:

krapánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov krapání, das Tröpfeln.

krápě subst.f.ja-kmen.dušě MSS krůpěj, kapka

krápějě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov krápěj, krůpěj, Tropfen.

krápějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krápějě.

krapet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krapet, kapka

krapl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pečivo nějaké;

krápník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina nějaká (jahoda, či houba):

krása subst.f.a-kmen.žena GbSlov 1. Světlost, lesk, záře, Licht, Glans.

krásě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_neni

kraslicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kraslice.

krásnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS krásná dívka, krasavice

krásnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krásnícě.

krásník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov krásný muž;

krásnomluvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rhetor.

krásnomluvnost subst.f.i-kmen.kost MSS výmluvnost

krásnořěčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rhetor.

krásnost subst.f.i-kmen.kost MSS jasnost, světlost



krasomluvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rhetor.

krasomluvnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Beredsamkeit.

krasořěčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rhetor.

krast subst.f.i-kmen.kost ESSC strup, lišej, vyrážka

krast subst.m.o-kmen.dub MSS strupy, svrab, prašivina

krást subst.f.i-kmen.kost ESSC strup, lišej, vyrážka

krasta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC strup, lišej, vyrážka

krásta subst.f.a-kmen.žena GbSlov strupy, prašivina, Grind, Räude;

krastavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rdesno ptačí, rostlina, jejíž květ připomíná strup

krastavost subst.f.i-kmen.kost GbSlov neduh toho jména, prašivost, Räude:

krastie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chrastí, roští, křoví, hustý nevysoký, špatně prostupný porost

krášlat subst.m.o-kmen.dub GbSlov ornát (?).

kratcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS motyka na krátkém topůrku

kratčišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov topůrko u kratce (?).

kratečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm.:

kratenník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov brag-

kratič subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý pták nějaký.

krátkost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Kürse.

kratochvíl subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_neni

kratochvilé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS krácení času, zábava

kratochvíle subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov Kurzweil, Zeitvertreib, Vergnügen.

kratochvílé subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Zeitvertreib, Vergnügen.

kratochvílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Zeitvertreib.

kratochvílenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Zeitvertreib, Vergnügen.

kratochvilnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kratochvilník.

kratochvilnost subst.f.i-kmen.kost MSS zábava, veselá mysl

kráva subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Kuh;

kravař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Kuhhirt, Kuhhalter.

kravec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý pták toho jména;

kravicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kráva.

kravina subst.f.a-kmen.žena GbSlov kraví kůže (?)

kravka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

krb subst.m.o-kmen.dub GbSlov Feuerherd, Rauchloch;

krč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pařez, Stock, Strunk;

krček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

krčemník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo se po krčmách toulá, Schenkläufer.

krčemstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hospodství.

krčěvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pařezí

krčma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Schenke, Wirtshaus;

krčmář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Schenkwirt.

krčmářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Schenkwirtin.

krčmářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Schenkwirtschaft.

krčmovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov pobývání v krčmách.

krčovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pařezí



krec subst.m.jo-kmen.peniez ESSC odpad při výrobě kovových předmětů, zvl. mincí

kreda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov vyznání víry,

krev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Blut;

krevnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS krevní céva, žíla nebo tepna

krevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo je krevný, blutreich:

krevnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov pokrevní příbuzenství, Blutsverwandtschaft.

krhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov slzavost očí, Triefäugigkeit.

krchov subst.m.o-kmen.dub MSS kostelní nádvoří

krchovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krchov.

krik subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov zdvihadlo;

krikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov váda, spor, Zwist, Streit;

krk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Hals;

krkač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo krká, nerozumně mluví, Krächzer, Schwätzer.

krkáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo „krká“, tj. nerozumně mluví

krkan subst.m.o-kmen.had GbSlov pták toho jména.

krkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov krákání, das Krächzen.

krkavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krkavec

krkavicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov žíla na krku, Halsader.

krle subst.f.ja-kmen.přě MSS hrdlo, chřtán, krk

krmě subst.f.ja-kmen.přě GbSlov Nahrung;

krmenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov krmení;

krmicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pokrm, jídlo

krmič subst.m.jo-kmen.muž MSS živitel, pěstoun

krmička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krmě.

krminošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov kdo nosí krmě, Speisenträger.

krmišče subst.n.jo-kmen.moře MSS jídelna

krmitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Nährer:

krmlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pěstounka, opatrovnice

krmník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Maststall.

krmonošě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

krmonošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov kdo nosí krmě, Speisenträger.

krna subst.f.a-kmen.žena GbSlov některý kus zbroje.

kročěj subst.m.jo-kmen.meč GbSlov krok, Schritt.

kročějě subst.f.ja-kmen.dušě MSS krok

kroj subst.m.jo-kmen.meč MSS střih:

krojěč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov kráječ;

krojík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo krojí, krájí.

krok subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Schritt;

krokev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Sparren, Balken;

krokevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá krokve.

krokot subst.m.o-kmen.dub MSS zralost, dospělost, vrchol:

krokva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Sparren, Balken;

krokvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov vyrážka nějaká, prašivina, Hautausschlag, Räude.

krondle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Dreizack;



kronika subst.f.a-kmen.žena GbSlov Chronik;

kronle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Dreizack;

kropáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Sprengwedel.

kropačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Sprengwedel.

krópě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS krůpěj, kapka

krópějě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov krůpěj, Tropfen.

krópějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kapička

kropenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kropení, Aspersion.

kropeník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo kropí, barví látky (aby byly kropenaté);

kropenina subst.f.a-kmen.žena GbSlov látka kropenatá pestrá, sukno takové.

kropenník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo kropí, barví látky (aby byly kropenaté);

kropéř subst.m.jo-kmen.meč MSS ozdobná pokrývka na koně

kropet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krapet, kapka

kropétek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Tröpfchen.

krópicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov krópě;

krópička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krópě, Tröpfchen.

kropidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov čím se kropí, barví, Tinktur.

kropidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se kropí;

kropieř subst.m.jo-kmen.meč MSS ozdobná pokrývka na koně

krópka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kapka, kapička

kroptek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS kapka, kapička

krosna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

krósna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krosna, nůše

krósnař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo chodí s krosnou, nosí věci na krosně, Reffträger.

krosně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

krósně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krosna, nůše

kroš subst.m.jo-kmen.meč ESSC groš, stříbrná mince čítající obvykle 12 haléřů

krotkost subst.f.i-kmen.kost MSS mírnost

krov subst.m.o-kmen.dub GbSlov pokryvka, střecha, Decke, Dach,

krovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina nějaká:

krs subst.m.o-kmen.dub GbSlov podstavec, koza (při lešení), Rüstbock.

krstalec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov chřupka, Knorpel:

krstálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chrupavka

krstiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum MSS křtiny

krstitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS křtitel

krščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křtění, křest

kršňavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Linkhand.

kršňávek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Linkhand.

kršně subst.f.ja-kmen.kršně MSS levá ruka

krt subst.m.o-kmen.had MSS krtek

krtek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

krticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS krtek

krtičník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména:

kruh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nějaký pokrm n. nápoj:



kruch subst.m.o-kmen.zvuk MSS kus

kruchta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krypta, pavlač, večeřadlo, Gruft, Gallerte, Speisezimmer; ze střlat. gructa, grupta,

krumfešt subst.m.o-kmen.dub GbSlov základ,

krumpéř subst.m.jo-kmen.muž MSS vyšívač

krumpéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krumpéř.

krumpléř subst.m.jo-kmen.muž MSS vyšívač

krumpolc subst.m.jo-kmen.peniez GbSlov křivé dřevo jako nějaké nářadí;

krumpovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vyšívání, Stickerei.

krunéř subst.m.jo-kmen.meč MSS krunýř, pancíř

krunfešt subst.m.o-kmen.dub GbSlov základ,

krunšpát subst.m.o-kmen.dub ESSC zelený povlak vznikající na mědi a užívaný zvl. v lékařství, měděnka

krunt subst.m.o-kmen.dub ESSC základy, zvl. základová jáma n. zeď

kruntfešt subst.m.o-kmen.dub ESSC základy, zvl. základová jáma n. zeď

kruntovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vlastník

krúpa subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov kroupa, Schlosse, Graupe;

krupec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrubec;

krupicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov krupice, Gries.

krupičník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá a prodává krupici

krupník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá a prodává kroupy, krupař, Kraupner, pultifex

krušcovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS solné hroudy

krušec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hrouda nerostu, zvl. soli

krušek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hrouda nerostu, zvl. soli

krušina subst.f.a-kmen.žena GbSlov strom toho jména, Spergelbaum, rhamnus frangula

krušinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov krušina.

krúžček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov krúžek.

krúžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kroužek, Ringel;

kružidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Zirkel.

kružieř subst.m.jo-kmen.meč MSS brnění, pancíř

kružlík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Některá část těla dobytčího, neboli nčco od dobytka:

krvavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo vykonává krvavé povolání

krvavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS krvácení

krvavník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov muž krve, vražedlník;

krvavost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Blutigkeit;

krvel subst.m.o-kmen.dub GbSlov prý kámen toho jména:

krven subst.m.o-kmen.dub GbSlov prý nerost toho jména.

krviplav subst.m.o-kmen.dub GbSlov krvotok, Blutung, Blutfluss;

krvoliz subst.m.o-kmen.chlap MSS kdo líže krev

krvopijec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo pije krev;

krvostavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý kámen, který staví, tiší krev;

krvotok subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Blutfluss;

kryf subst.m.o-kmen.dub ESSC obratný, důmyslný způsob

krychle subst.f.ja-kmen.dušě MSS kostka

krychticě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov

kryk subst.m.o-kmen.zvuk MSS různice, rozepře, váda, hádka



krysolit subst.m.o-kmen.dub GbSlov drahokam toho jména, Chrysolith.

krystal subst.m.o-kmen.dub GbSlov křištál, crystallum.

krytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokrývka

kryzelit subst.m.o-kmen.dub MSS chryzolit, drahokam

kryzolit subst.m.o-kmen.dub GbSlov drahokam toho jména, Chrysolith.

krzno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov oděv podšitý kožišinou, Pelzkleid;

křěč subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

křěč subst.m.i-kmen.náv pridane_lemma_ve_sl_je

křěč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Krampf, Gicht.

křěček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov křeč, Krampf;

křěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Krampf, Gicht.

křehař subst.m.jo-kmen.meč GbSlov křehař, potápka, Tauchente.

křěhař subst.m.jo-kmen.meč GbSlov křehař, potápka, Tauchente.

křehkost subst.f.i-kmen.kost MSS křehkost

křehost subst.f.i-kmen.kost GbSlov křehkost;

křehtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křehtání, das Knirschen, Murmeln.

křechař subst.m.jo-kmen.meč GbSlov křehař, potápka, Tauchente.

křěchař subst.m.jo-kmen.meč GbSlov křehař, potápka, Tauchente.

křek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS keřík

křekař subst.m.jo-kmen.meč GbSlov křehař, potápka, Tauchente.

křěkař subst.m.jo-kmen.meč GbSlov křehař, potápka, Tauchente.

křemen subst.m.n-kmen.kámen MSS křemen, kámen, skála

křemenáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov houba toho jména.

křemenář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kamenník, Steinmetz;

křemenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS křemen, kámen

křemenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křemení, kamení, Kieselsteine, Steine;

křemýk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov příjm.:

křenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov cicer, Kichererbse.

křěnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC křenice (lid.), cizrna, římský hrách

křěpel subst.m.o-kmen.had GbSlov Wachtel;

křěpelicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov křěpel, Wachtel.

křěpkost subst.f.i-kmen.kost MSS křepkost, hbitost, obratnost

křesač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Feuerschläger.

křest subst.m.o-kmen.dub
zaklad-bezkoncovkove_tvary-křest+křst/tvary_s_koncovkou-

křest+krst+křst+křt
GbSlov Taufe;

křesťan subst.m.o-kmen.pán
zaklad-cele_paradigma-ťan/pokud_koncovka_zacina_e+ě+é+i-

těn
GbSlov Christ;

křesťana subst.f.a-kmen.žena GbSlov křesťanka, Christin.

křesťánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov křesťan.

křesťanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Christin.

křesťanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Christentum, Christenheit;

křesťanstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Christentum, Christenheit;

křestěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina nějaká:

křestěnstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křesťanství, křesťanstvo



křestěnstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS křesťanství, křesťanstvo

křestitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS křtitel

křěvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křoví

křěz subst.m.o-kmen.dub GbSlov špinavá ssedlina na vodě, Kahm.

kříček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov křík, keř.

křičenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křik

křičěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křiknutí, das Aufschreien, z křiknúti,

křída subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Kreide;

křidélce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov křídlce na střele, Widerhaken am Pfeile.

křidla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov poklička, Deckel

křídlatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý křídlatý had:

křídlátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov altile

křídlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS křidélko

křídlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Flügel;

křik subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Geschrei;

křík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov keř.

křikava subst.f.a-kmen.žena GbSlov křik, reptání, Geschrei, Murren.

křikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov váda, spor, Zwist, Streit;

křištal subst.m.o-kmen.dub GbSlov Krystall,

křištál subst.m.o-kmen.dub GbSlov Krystall,

křišťal subst.m.o-kmen.dub GbSlov Krystall,

křišťál subst.m.o-kmen.dub GbSlov Krystall,

křitač subst.m.jo-kmen.meč GbSlov červ toho jména:

křivda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov nepravda, nepravost, Unwahrheit, Unrecht,·

křivdář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov lhář, podvodník, Lügner, Betrüger.

křivdicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov křivda.

křivdička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov křivdice.

křivdieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo křivdí.

křivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo je křivý, nepravý ve svém jednání.

křivenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křivení, Krümmung.

křivitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov kdo křivě jedná:

křivohlav subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo má hlavu křivou, na křivo.

křivohlávek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo má hlavu křivou, na křivo.

křivohubec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo má křivou hubu, Krummmaul.

křivochvalec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo lživě chválí, pochlebník

křivolakost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Krümme;

křivoleč subst.f.i-kmen.kost MSS křivolakost

křivolečina subst.f.a-kmen.žena GbSlov křivolakost, křivolaká věc, Krümme;

křivolekost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Krümme;

křivoměrcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS viník

křivomluv subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo křivě mluví, Verleumder.

křivonosec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Krummnas:

křivonosička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména;

křivonoska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména;



křivopřísaha subst.f.a-kmen.žena GbSlov Meineid.

křivořěčník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov lhář, rouhač, Lügner, Lästerer.

křivosúdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo křivě soudí

křivota subst.f.a-kmen.žena GbSlov nepravost, nepravda, Unrecht, Falschheit.

křivotník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Verleumder.

křivověrec subst.m.jo-kmen.otec MSS kdo je jiné, nepravé viry

křivověřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS kdo je jiné, nepravé viry

kříž subst.m.jo-kmen.meč MSS kříž

křížala subst.f.a-kmen.žena MSS křížala

křížek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

křížěl subst.f.i-kmen.kost MSS křížala

křížěla subst.f.a-kmen.žena MSS křížala

křižěvník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo křižuje, křižovatel, Kreuziger:

křižík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov příjm.:

křižmář subst.m.jo-kmen.meč GbSlov nádoba na křižmo

křižmařík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov křižmář.

křižmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Chrisma.

křižovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS křižovatel

křižovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Kreuzigung.

křižovatel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Kreuziger.

křižovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo křižuje, křižovatel, Kreuziger:

křovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina nějaká:

křovíce subst.n.jo-kmen.moře GbSlov křovie.

křovíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov křovíce, křovie.

křovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křoví

křovina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Gesträuch.

křstalec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

křstálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

křstitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Täufer.

křščenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mandragora

křščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křtění, křest

křšťenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mandragora

křštěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křtění, křest

křšťenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křtění, das Taufen.

křtal subst.m.o-kmen.dub ESSC chrupavka

křtálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chrupavka

křtalt subst.m.o-kmen.dub GbSlov podoba, způsob;

křtán subst.m.o-kmen.dub GbSlov Gurgel, Kehle;

křtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS křtění, křest

křťenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křtění, das Taufen.

křtiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov Taufe.

křtitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS křtitel

kselšaft subst.m.o-kmen.dub ESSC společenství lidí, spolek s danými pravidly



ksenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov plemeno, Brut, genimina;

kšaft subst.m.o-kmen.dub ESSC závěť, poslední vůle, testament, kšaft (arch.)

kšaftník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá kšaft.

kšaftovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov komu kšaftem něco odkázáno.

kšeft subst.m.o-kmen.dub ESSC závěť, poslední vůle, testament, kšaft (arch.)

kšicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kštice

kštalt subst.m.o-kmen.dub GbSlov podoba, způsob;

kšticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kštice

kterakost subst.f.i-kmen.kost MSS jakost

ktvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kvetení, das Blühen.

kubeba subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména, piper cubeba

kuběna subst.f.a-kmen.žena GbSlov Kebsweib;

kuběnář subst.m.jo-kmen.muž MSS souložník, děvkař

kuběnářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS konkubinát

kučera subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov člověk kučeravý, Krauskopf.

kučerávek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov člověk kučeravý, kučeravý.

kučeřavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov člověk kučeravý, kučeravý.

kučeřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov Haarbüschel, Haarlocke.

kučina subst.f.a-kmen.žena GbSlov krmě nějaká, ein Gericht.

kúdel subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov koudel, Werg;

kúdele subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov koudel, Werg;

kúdelka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kúdele.

kúdelník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo koudel prodává,

kudla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov zavírací nůž;

kudlák subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý hmyz toho jména:

kudrlinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prázdná, ničemná řeč, Geschwätz;

kudrlinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prázdná, ničemná řeč, Geschwätz;

kudrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kadeř, Haarlocke.

kudrnáč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov člověk kudrnatý, Krauskopf;

kuchař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Koch;

kuchařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Köchin.

kuchařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kuchařské zaměstnání, umění.

kuchenník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kuchař, coquus

kuchmistr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov přední kuchař, Küchenmeister.

kuchmistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS „kuchmistrovské“ zaměstnání

kuchometicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov která zamétá kuchyň.

kuchometnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS uklízečka kuchyně

kuchta subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Garkoch.

kuchtič subst.m.jo-kmen.muž MSS kuchtík, kuchařský učeň

kuchtík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Kochjunge.

kuchyně subst.f.ja-kmen.mzhyni GbSlov Küche;

kuchynka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nádržka pro ryby (na zimu), Fischkasten:

kukana subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména.



kukánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Schreien des Kuckucks.

kukanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kukana.

kukla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kukle, Kogelhaube, Kapuze;

kukléř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov látka

kuklicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kuklička, malá kukla, kápě, kapuce

kuklička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kuklička, malá kukla, kápě, kapuce

kuklík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kukla, kukle, Kogelhaube;

kuklvejt subst.m.o-kmen.dub GbSlov mnišská kápě, Kapuze;

kuknánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS naříkání, reptání

kúkol subst.f.ja-kmen.obnož pridane_lemma_ve_sl_je

kúkol subst.m.jo-kmen.meč GbSlov koukol, Rade;

kukrecht subst.m.o-kmen.dub GbSlov nepodařené pečivo, zapáchající svítek

kule subst.f.ja-kmen.dušě MSS koule

kúle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kule, koule, Kugel;

kuléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá kule.

kulhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Hinken.

kulhavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ein Lahmer.

kulih subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták toho jména;

kulík subst.m.o-kmen.pták GbSlov pták toho jména;

kulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kulka, pilulka;

kumpán subst.m.o-kmen.pán GbSlov společník, Geselle;

kumpánec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

kumpánicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov společnice;

kumpest subst.m.o-kmen.dub GbSlov zavařenina, Compot;

kumpešt subst.m.o-kmen.dub GbSlov zavařenina, Compot;

kumplet subst.m.o-kmen.dub GbSlov kompletní pobožnost, modlitba večerní, Complete;

kumpleta subst.f.a-kmen.žena GbSlov kompletní pobožnost, modlitba večerní, Complete;

kumpost subst.m.o-kmen.dub GbSlov zavařenina, Compot;

kumpošt subst.m.o-kmen.dub GbSlov zavařenina, Compot;

kumšt subst.m.o-kmen.dub GbSlov chytrost, lest, žert, posměch;

kumštík subst.m.o-kmen.zvuk MSS žertík, posměšek

kuna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Marder;

kundram subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména.

kunrátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:

kunšt subst.m.o-kmen.dub GbSlov chytrost, lest, žert, posměch;

kunštéř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo kunšty, čerty atd. prorokuje:

kunštík subst.m.o-kmen.zvuk MSS žertík, posměšek

kunštovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov žertovaní, das Seherzen.

kuntor subst.m.o-kmen.chlap GbSlov komthur;

kuntorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov komthurství:

kup subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kauf;

kupa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov nádoba jistá jakožto míra, Kufe,

kupadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dárek, vázané Geschenk;

kupček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS malý obchodník, kupčík



kupčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kupčení, obchod, Handel.

kúpě subst.f.ja-kmen.dušě MSS koupě, kupování, obchod

kupec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Käufer, Kaufmann;

kupečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obchod, obchodování, kupčení

kupečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kupectví, kupecký obchod, zboží, Warenhandlung, Ware.

kúpěl subst.f.i-kmen.kost zaklad-cele_paradigma-kúpěl+kúpel MSS koupel, lázeň

kúpěl subst.m.jo-kmen.meč zaklad-cele_paradigma-kúpěl+kúpel GbSlov koupel, lázeň, Badwasser, Bad;

kúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov koupení, Kauf.

kúpež subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

kúpež subst.m.jo-kmen.meč MSS koupě

kupička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Händlerin;

kupidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se kupuje, peníze, cena, Kaufschilling, Preis.

kupina subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina nějaká;

kupitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo kupuje, kupující

kupnicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum GbSlov trh, doba trhu, Markttag.

kupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Kaufen.

kupovatel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov kdo kupuje, Käufer.

kupstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

kur subst.m.o-kmen.had GbSlov kohout, Hahn;

kúr subst.m.o-kmen.had GbSlov kohout, Hahn;

kura subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov slepice, Henne.

kúra subst.f.a-kmen.žena GbSlov slepice, Henne.

kurař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo má na starosti kury (?), obchodí v kurách (?).

kurbysyn subst.m.u-kmen.syn GbSlov Hure;

kurděj subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Mundfäule;

kurevna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hurenhaus.

kurevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Hurer.

kurevstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kurevství, Hurerei.

kurevstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kurevství, Hurerei.

kurník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Hühnerhaus, Hühnerstall.

kuročar subst.m.o-kmen.dub GbSlov čarování z kur (?).

kurodav subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo dáví kury.

kuropěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Hahnenruf;

kuroptev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koroptev, křepelka, Rebhuhn, Wachtel;

kuroptník subst.m.o-kmen.zvuk MSS síť na koroptve

kuroptva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS koroptev, křepelka

kuroptva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

kuroptvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS koroptvička, křepelička

kurš subst.m.jo-kmen.meč MSS modlitby předepsané v jistém pořadí

kuršit subst.m.o-kmen.dub GbSlov kožišinový svrchní oblek, jejž rytíři mívali přes brně;

kurtací subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov zpropitné, Trinkgeld;

kurva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hure;

kurvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov příjm. mužsk.:

kurvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm. mužsk.:



kurvysyn subst.m.u-kmen.syn GbSlov Hure;

kuřátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hühnlein;

kuřátník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov prý houba toho jména:

kuřě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS kuře

kúřě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS kuře

kuřenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kuře, Huhn;

kúřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kouř

kuřětina subst.f.a-kmen.žena GbSlov kuřecí maso, Hühnerfleisch.

kus subst.m.o-kmen.dub MSS kus, kousek

kúsal subst.m.o-kmen.chlap GbSlov příjm.:

kúsanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kousání

kúsek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kousek

kustoš subst.m.jo-kmen.muž MSS dozorce

kustr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov opatrovník kostelní;

kusyčert subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, jejíž kořen vyhlíží jako ukousnutý, čertkus, chrastavec

kusyčrt subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina, jejíž kořen vyhlíží jako ukousnutý, čertkus, chrastavec

kušě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pes s useknutým ocasem

kút subst.m.o-kmen.dub GbSlov kout, Winkel, Ecke;

kútek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov koutek;

kuthan subst.m.o-kmen.dub GbSlov pánev (k pálení uhlí atd.), Glutpfanne;

kutléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov jitrničník, Wurstmacher;

kutlof subst.m.o-kmen.dub GbSlov jatky, Schlachtbank;

kutna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kutte;

kúzdelnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov kouzlo, čarodějství, Zauberei.

kúzdlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čarodějník, Zauberer.

kuzdléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov čarodějník, Zauberer.

kúzdlicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov čarodějnice, Zauberin;

kúzdlnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kouzelnice, čarodějka, Zauberin.

kúzdlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kouzlo, čarování, hádání

kúzedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kouzelnice, čarodějka

kúzedlničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kouzelnictví, čarodějství

kúzedlník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kouzelník, čaroděj, Zauberer.

kúzedlnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov kouzlo, čarodějství, Zauberei.

kúzl subst.m.o-kmen.dub MSS kouzlo, čarování, hádání

kúzlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čarodějník, Zauberer.

kuzléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov čarodějník, Zauberer.

kúzlicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov čarodějnice, Zauberin;

kúzlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kouzlo, čarování, hádání

kuzlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kouzlení, čarování, das Zaubern.

kúzlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kouzlení, čarování

kužel subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kegel, Kegel am Spinnrocken;

kuželatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov druh hrušek:

kuželka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kegel:

kvadratie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov Quadersteine.



kvalt subst.m.o-kmen.dub ESSC násilí, uplatnění fyzické síly na úkor jiného člověka,

kvantík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kventlík, Quentchen;

kvap subst.m.o-kmen.dub GbSlov Eile.

kvapánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov krápání, das Tröpfeln.

kvapnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov náhlost, Eile, Hast.

kvar subst.m.o-kmen.dub ESSC záruka, zajištění (za dluh ap.)

kvardian subst.m.o-kmen.pán ESSC kvardián

kvartána subst.f.a-kmen.žena GbSlov quartana =

kvas subst.m.o-kmen.dub MSS kvas, kvásek

kvásek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kvas.

kvasitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS hodovník

kvasnicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum GbSlov kvasnice, Hefe.

kvasovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Schmauser.

kvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Schmausen.

kvašěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn MSS hodovník

kvěl subst.m.o-kmen.dub MSS kvílení, pláč

kvělba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kvílení, pláč

kventík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kventlík, Quentchen;

kvěntík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kventlík, Quentchen;

kverk subst.m.o-kmen.hoch ESSC těžař, kdo těží horninu

kvés subst.m.o-kmen.dub GbSlov nádoba;

květ subst.m.o-kmen.dub GbSlov Blume, Blüte;

květec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména.

květina subst.f.a-kmen.žena GbSlov prý rostlina toho jména.

květnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov květná neděle, Palmsonntag.

květovoň subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý ryba toho jména:

kvíčala subst.f.a-kmen.žena GbSlov Wacholderdrossel, Krammetsvogel;

kvida subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov kurva, Hure.

kviekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Quieken, Quietschen.

kvielenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kvílení, das Jammern, Wehklagen.

kvietek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kvítek;

kvietíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

kvietie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kvítí, Blumen, Blüten;

kvik subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý ryba toho jména.

kvíkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Quieken, Quietschen.

kvílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kvílení, das Jammern, Wehklagen.

kvinterna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pětistrunný hudební nástroj

kvinterně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nástroj hudební o pěti strunách;

kvinternicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pětistrunný hudební nástroj

kvitancí subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov Quittung.

kvočna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gluckhenne;

kvočnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kvočna (?);

kycún subst.m.o-kmen.dub GbSlov nástroj k bití koho (kyj?).

kyčel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hüfte.



kyčla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hüfte.

kych subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kýchnutí.

kýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kýchání, das Niesen.

kýchavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rostlina toho jména:

kýchavicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina toho jména.

kýchavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména, Nieswurz.

kyj subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Stock, Prügel, Keule;

kyjěnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kyj, Stock, Keule;

kyjík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kyj.

kyjovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov bití kyjem, das Prügeln.

kýla subst.f.a-kmen.žena GbSlov Bruch, hernia;

kýlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo ma kýlu, der einen Bruch hat.

kymle subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov zbytek uřezaného údu, Stümmel;

kypělost subst.f.i-kmen.kost GbSlov kypění, Aufwallung.

kyprost subst.f.i-kmen.kost MSS snaživost, přičinlivost

kys subst.m.o-kmen.dub GbSlov kvas, Sauerteig.

kysělicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kaše z ječné mouky

kysělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov plané víno, Frucht des wilden Weines.

kysělo subst.n.o-kmen.město GbSlov polévka z kvasu, Sauerteigsuppe.

kysělost subst.f.i-kmen.kost MSS kyselost

kyser subst.m.o-kmen.chlap ESSC lijec, kdo slévá kovy

kyta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov hrozen, svazek, Traube, Bündel, Strauss;

kýta subst.f.a-kmen.žena GbSlov Keule, Schinken, Schlegel, Hinterbacken.

kytka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

kytle subst.f.ja-kmen.dušě MSS kytle, kytlice, prostý hrubý oděv

kytléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá kytle, Kittelschneider

kytlicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kytle.

kyv subst.m.o-kmen.dub GbSlov kývnutí, Wink.

kývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kývání, das Winken.

kzelšaft subst.m.o-kmen.dub ESSC společenství lidí, spolek s danými pravidly

kzlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov roucho toho jména.

labud subst.f.i-kmen.kost GbSlov labuť, Schwan;

labut subst.f.i-kmen.kost GbSlov labuť, Schwan;

labútka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov labut.

lácě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lehkost, lehkovážnost

lačněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lačnění, hladovění, hlad

lačnost subst.f.i-kmen.kost MSS lačnost, hlad

lada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov pustá, nezoraná země, wüstliegendes Land, Lehde;

ladnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov pěknost, Anmut, Schönheit.

lado subst.n.o-kmen.město GbSlov pustá, nezoraná země, wüstliegendes Land, Lehde;

ládry subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kožené náčiní na koni;

lahev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Flasche,

láhev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Flasche,

lahod subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je



lahod subst.m.o-kmen.dub GbSlov západní vánek, Westwind, Zephyr.

lahoda subst.f.a-kmen.žena GbSlov Lieblichkeit, Anmut;

lahodenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lahodění, lichocení, pochlebování

lahódka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rozkoš, lahůdka, lahodná věc, Wollust, Leckerbissen;

lahodníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lahodník.

lahodník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov lichotník, Schmeichler:

lahoduch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov zefyr:

lahozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS laskání, lichocení

lahvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS láhev

láhvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS láhev

lahvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov láhvicě;

láhvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov láhvicě;

laik subst.m.o-kmen.hoch MSS světský člověk, nekněz

lájcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo laje, haní

lájě subst.f.ja-kmen.dušě MSS smečka psů

lajk subst.m.o-kmen.hoch GbSlov laik, Laie;

lajnišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov lejniště, Mistgrube.

lajno subst.n.o-kmen.město
zaklad-bezkoncovkove_tvary-lajen+lajn+lejn/tvary_s_koncovkou-

lajn+lejn
GbSlov lejno, Dreck, Mist;

lak subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov neduh toho jména, Skorbut.

lák subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kaliště, močál,

láka subst.f.a-kmen.žena GbSlov nádoba na tekutiny, Fass, Schlauch;

lakač subst.m.jo-kmen.muž MSS pokušitel

lákanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lákání, pokoušení

lákava subst.f.a-kmen.žena GbSlov Hinterhalt.

lakomec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Geizhals.

lakomicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lakomá žena, lakotnice

lakomstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lakomství, lakota

lakomstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lakomství, lakota

lakota subst.f.a-kmen.žena GbSlov přílišná žádost jídla a j. požitků, kochání v těch požitcích,

lakotník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov člověk lakotný, šeředný.

lalkon subst.m.o-kmen.had GbSlov prý obluda nějaká:

lalóček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lalok.

lalok subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Schlund, Hals, Wamme, Halswamme;

lamač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo lámá (kámen), Steinmetz.

lámanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lámání

lamie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov lamia:

lampa subst.f.a-kmen.žena GbSlov Lampe;

lampad subst.m.o-kmen.dub GbSlov lampa;

lampreda subst.f.a-kmen.žena GbSlov ryba toho jména, Muräne;

lán subst.m.o-kmen.dub GbSlov Hufe Landes, Landhufe,

lana subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov lano, provaz, Strick;

laňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov laně.

lancúch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov řetěz, Kette;



lančě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kopí, kyj

landgrabě subst.m+n.ьja-kmen.markrabie GbSlov lankrabě, Landgraf;

landkrabě subst.m+n.ьja-kmen.markrabie GbSlov lankrabě, Landgraf;

laňek subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
GbSlov laník,

laní subst.f.ьja-kmen.laní MSS laň

lanicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS laňka

lanícě subst.f.ja-kmen.dušě MSS laňka

laníček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jelínek

lanička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lanícě.

laníčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lanícě.

lánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lání, nadávání

laník subst.m.o-kmen.pták GbSlov laní;

lanitva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čelist, tvář, Kinnlade, Wange;

laňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK GbSlov laň, laní.

lankrabie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie MSS lankrabí

lánník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo má lán.

lantfaréř subst.m.jo-kmen.muž MSS cestovatel

lantfrid subst.m.o-kmen.dub GbSlov mír zemský,

lantfríd subst.m.o-kmen.dub MSS svaz spojený smlouvou o řádu a pokoji v zemi, kraji ap. oblastní spolek šlechty a měst k udržování pořádku a vykonávání soudní pravomoci

lantgrabě subst.m+n.ьja-kmen.markrabie GbSlov lankrabě, Landgraf;

lantkrabě subst.m+n.ьja-kmen.markrabie GbSlov lankrabě, Landgraf;

lanýž subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Hirschschwamm.

lap subst.m.o-kmen.chlap GbSlov hlupec;

lapač subst.m.jo-kmen.muž MSS zloděj, lupič, loupežník

lapačka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zloděj, lupič, loupežník

lapák subst.m.o-kmen.hoch MSS zloděj, lupič, loupežník

lapikus subst.m.o-kmen.chlap GbSlov žrout, Fresser.

lapka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS loupežník, zvl. loupežný rytíř

lapkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS loupežení

larva subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov maškarní oblek, maškara;

larvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dívka.

láryně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov nevěstka

lasicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC lasice, drobná šelma s protáhlým tělem a krátkými končetinami

láska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Liebe;

laskavost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Güte, Huld.

laskomina subst.f.a-kmen.žena GbSlov ztrnutí zubů po kyselém, Stumpfheit der Zähne;

lastovicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vlaštovka

lastovičenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlaštovčí potomek

lastovičník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vlaštovičník (

lat subst.f.i-kmen.kost GbSlov lať, Latte,

lata subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov

laterna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lucerna;

latinník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov ein Lateiner.



látka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrnec, Topf;

latr subst.m.o-kmen.chlap MSS lotr, lump

látr subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov sáh, Klafter;

látro subst.n.o-kmen.město
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

láter+later+látr+latr/tvary_s_koncovkou-latr+látr
GbSlov sáh, Klafter;

lava subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov lavice, Bank;

lavendule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina toho jména, Lavendel,

lavicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS láhev

lavička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lavice, lávka, Bank, Steg;

lavičník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá lavice, stalla parans

lávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Steg.

laz subst.m.o-kmen.dub GbSlov pozemek, pole, role, Grund, Feld, Acker;

láz subst.m.o-kmen.dub GbSlov pozemek, pole, role, Grund, Feld, Acker;

lazar subst.m.o-kmen.chlap GbSlov jm. osobní, Lazarus.

lazba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lázeň (?).

lazbicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov příjm.:

lazebka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm. mužsk.:

lazebničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lazebnictvo, Baderei.

lazebník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Bader;

lázen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

lázeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lázeň, koupel

lazik subst.m.o-kmen.pták GbSlov plaz, Reptil.

lazika subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov tulák, Landstreicher (?).

lázn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lázeň, koupel

lázna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lázeň, Bad;

lázně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lázeň, Bad;

laznišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov lazniště.

lazuka subst.f.a-kmen.žena GbSlov plaz, Reptil;

lazur subst.m.o-kmen.dub GbSlov Lasurstein;

lazúr subst.m.o-kmen.dub GbSlov Lasurstein;

leb subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS lebka

leb subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lebka, Schädel;

lebdušě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov pták toho jména.

lebduška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lebdušě.

lebeda subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména, Melde.

lebedka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména;

lebédka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména;

lebhart subst.m.o-kmen.had GbSlov Leopard;

lebka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Přílbice, Helm.

lebnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov lebnice, Schädel.

leč subst.f.i-kmen.kost MSS léčka, zařízení na chytání zvěře

léč subst.f.i-kmen.kost MSS léčka, zařízení na chytání zvěře

lečba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov léčení, léčka, nástraha, Schlinge, Nachstellung;



lečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS leknutí, úlek

léčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov léčení, das Heilen

lečidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov léčka, Schlinge, Fallstrick;

led subst.m.u-kmen.čin GbSlov Eis;

ledek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kamenec, Alaun.

leden subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jänner;

lédlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se leje;

ledna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý kámen toho jména:

ledník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov vikev.

ledovín subst.m.o-kmen.dub GbSlov prý kámen toho jména.

ledvie subst.f.ьja-kmen.zmie GbSlov ledví,

ledvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie

ledvina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Niere;

ledvinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Niere,

legací subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov legatio.

legát subst.m.o-kmen.pán GbSlov legatus.

leh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov lehnutí.

lehačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov komorná.

léhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS léhání

lehkost subst.f.i-kmen.kost MSS lehkost

lehlivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mrzout, lenoch:

lehost subst.f.i-kmen.kost GbSlov lehkost, Leichtigkeit;

lech subst.m.o-kmen.hoch GbSlov náčelník, Häuptling.

lech subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hra nějaká, nebo něco pro tu hru:

lecha subst.f.a-kmen.žena GbSlov hra nějaká, nebo něco pro tu hru:

lécha subst.f.a-kmen.žena GbSlov lícha, líha, Beet, (Acker) fläche;

lejchéř subst.m.jo-kmen.muž MSS potulný zpěvák, kejklíř

lejk subst.m.o-kmen.hoch MSS světský člověk, nekněz

lejník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo má léno, Vasall.

lejno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lehen;

lék subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov léčivý prostředek kouzelný, Zauberheilmittel,

lekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lekání, das Erschrekken.

lékarstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lék, léčení, umění lékařské, Heilmittel, das Heilen.

lékarstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lék, léčení, umění lékařské, Heilmittel, das Heilen.

lékař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Arzt;

lékařnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lékařka

lékařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lék:

lékařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lék, léčení, umění lékařské, Heilmittel, das Heilen.

lekcí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS lekce, čtení

lekcie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS lekce, čtení

lekcijě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lekce, čtení

leknie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov lekní;

lekník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména:

lekno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov leknín, stulík, Seerose.



lekořicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov lekořice, sladké dřevo, Süssholz;

lekostavník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov lékárník.

lekovač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo lekuje kouzlem;

lekovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS čarodějnické léčení

lekovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo kouzlem léčí, Zauberarzt.

lektač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo lechtá, Kitzler.

lektačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

lektáníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lektánie.

lektánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lechtání

lektvař subst.f.i-kmen.kost MSS kašovitá směs svařená s medem, se sirupem ap.

lekvař subst.f.i-kmen.kost MSS kašovitá směs svařená s medem, se sirupem ap.

lelek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lelek

lelenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vlnění

lemech subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Pflugschar:

lemězovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vazba

lemiez subst.m.jo-kmen.peniez MSS trám, břevno, deska

lemiezek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trámec, trámek

lemiezha subst.f.a-kmen.žena GbSlov trám, Balken:

len subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lein, Flachs;

lenc subst.m.jo-kmen.peniez GbSlov jaro, Frühling, Lenz;

lenez subst.m.jo-kmen.peniez GbSlov jaro, Frühling, Lenz;

lenež subst.m.jo-kmen.meč GbSlov jaro, Frühling, Lenz;

lénie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lití

leník subst.m.o-kmen.hoch MSS leník, vazal

lénník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo má léno, Vasall.

léno subst.n.o-kmen.město GbSlov Lehen;

lenoch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Faulenzer.

lenolet subst.m.o-kmen.had GbSlov prý pták nějaký:

lenost subst.f.i-kmen.kost MSS lenost, lenivost

lénost subst.f.i-kmen.kost MSS lenost, lenivost

lenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lenost, zahálka, Trägheit, Müssiggang.

lenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lenost, zahálka, Trägheit, Müssiggang.

lep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK MSS lep, ptačí lep

lepač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo lépá, lípá,

lepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména.

lepenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lepenice, stavení z hlíny uhnětené se slámou

lepenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lepení, das Kleben.

lepič subst.m.jo-kmen.muž MSS hrnčíř (kdo lepí hrnce)

lepidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov řemeslo lepičské:

lepkost subst.f.i-kmen.kost MSS lepkavost

lepot subst.f.i-kmen.kost MSS starost, soužení, trampota

lepota subst.f.a-kmen.žena GbSlov lepost, Schönheit, Zier, Anstand;

leptač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo leptá, ničivě působí, rozrušuje

leptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS leptání, štípání, hryzení



les subst.m.o-kmen.dub MSS les

lésa subst.f.a-kmen.žena GbSlov lísa, Flechte, Hürde, geflochtene Einfassung;

lesák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Waldbewohner.

lesba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov včelaření:

lésicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov lésa.

lésička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kleiner Rost.

lesk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Glanz;

lésk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Glanz;

léska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov líska, Haselstaude.

lesken subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kov

lesket subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lesk

lesknác subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov

lesknutost subst.f.i-kmen.kost GbSlov lesk, Glanz.

léskořěch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov léskové ořěchy.

lesktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lechtání

lesovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov lesoví

lest subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

eKK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS lest, úklad, úskok, léčka:

lestkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lechtání

lestken subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kov

lestktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lechtání

lestník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov klamař, podvodník, Betrüger.

lestvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov lestva, lestvice

leš subst.m.jo-kmen.meč ESSC jemná kůže, obvykle červeně zbarvená, zvl. kozí, safián

lešák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Waldbewohner.

léšcie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov léští, lískoví,

leščěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo bydlí v léščí, v lískoví.

léščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lískoví, lískový porost

leščiroh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kámen karneol:

leščník subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý ryba toho jména:

lešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lešení, Gerüst.

letačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov co létá, Fliegendes;

letadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták, Vogel;

letanie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS litanie

létanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS létání

letátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov co létá.

leťátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov co létá.

letěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS letění, let

letenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dobrotivost, přívětivost

letenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dobrotivost, přívětivost, krása, Gutmütigkeit, Gefälligkeit, Pracht;

letihar subst.m.o-kmen.had GbSlov prý ryba toho jména:

létka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov co létá, pták, Fliegendes, Vogel.

letkvař subst.f.i-kmen.kost MSS kašovitá směs svařená s medem, se sirupem ap.

letnicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS letnice, svatodušní svátky



letničník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov dar kněžím na letnice, Pfingstgabe.

letnost subst.f.i-kmen.kost MSS ušlechtilost, dobrotivost

léto subst.n.o-kmen.město kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Sommer, Jahr;

letopis subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kronikář, Chronist;

letora subst.f.a-kmen.žena GbSlov Temperament.

letorasl subst.f.i-kmen.kost GbSlov ratolest, Zweig, Trieb;

letorast subst.f.i-kmen.kost MSS ratolest, letorost

letorost subst.f.i-kmen.kost GbSlov ratolest, Zweig, Trieb;

letorostl subst.f.i-kmen.kost MSS ratolest, letorost

lev subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Löwe;

léva subst.f.a-kmen.žena GbSlov jihozápadní vítr, Südwestwind.

lévcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo leje, slévá, Giesser.

levec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS levák

levhart subst.m.o-kmen.had GbSlov Leopard;

levhartík subst.m.o-kmen.pták GbSlov levhart.

levicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov levice, die Linke;

lévka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kudy se leje, vylévá:

levlář subst.m.jo-kmen.muž MSS člen rytířského sdružení v Bavorsku, jehož znamením byl lev

levoň subst.m.jo-kmen.meč MSS lev

lezcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC provazolezec

lež subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
GbSlov Lüge;

lež subst.m.jo-kmen.muž E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lhář

ležák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo leží (na vymáhání dluhu), až dlužník zaplatí, der Eingelagerte,

ležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov ležení, das Liegen;

ležka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lhář, Lügner;

ležkov subst.m.o-kmen.dub GbSlov specular

ležnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nesprávnost, Unrichtigkeit,

lháč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov lhář, Lügner;

lhan subst.m.o-kmen.pán GbSlov jm. osobní, Jan:

lhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lhaní, das Lügen.

lhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lhaní, das Lügen.

lhář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Lügner.

lhostajenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmařilé veselí, potěšení

lhostajník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov rozmařilec, der nur seiner Belustigung nachgeht;

lhostajstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov rozmařilé veselí, Belustigung; rozmazlenost, Verweichlichung.

lhostajstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rozmařilé veselí, potěšení

lhostejnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov rozmařilé veselí, Belustigung;

lhota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov volnost, polehčení, osvobození, svoboda, Freiheit, Privilegium,

lhóta subst.f.a-kmen.žena GbSlov volnost, polehčení, osvobození, svoboda, Freiheit, Privilegium,

lhotník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo má lhotu, statek výsadní, Freibauer:

lhtáč subst.m.jo-kmen.muž MSS hltavec, nenasyta, žrout

libadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pacifikál

libek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:



libička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS milenka

libivost subst.f.i-kmen.kost MSS hubenost

liblíčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dívka pěkné tváře, krasavice

libolíčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dívka pěkné tváře, krasavice

libomyslička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žena libé mysli

libost subst.f.i-kmen.kost MSS libost, potěšení, láska, rozkoš, záliba

líbost subst.f.i-kmen.kost MSS libost, potěšení, láska, rozkoš, záliba

libóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS libůstka, potěšení

liboště subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS libost, rozkoš, potěšení:

libra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Pfund;

librařie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS knihovna, skříň na knihy

líce subst.n.jo-kmen.moře GbSlov čelist, obličej, tvář, Kinnlade, Antlitz, Wange;

liceměrník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Heuchler;

liceměřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS licoměrník, pokrytec

licoměrničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov licoměrnictví, Heuchelei.

licoměrník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Heuchler;

licoměrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov licoměrství, Heuchelei.

lícoměrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov licoměrství, Heuchelei.

licoměrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov licoměrství, Heuchelei.

lícoměrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov licoměrství, Heuchelei.

licoměřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS licoměrník, pokrytec

licoměřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS licoměrnost, pokrytectví

lícoměřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov licoměrství, Heuchelei.

licoměřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov licoměrství, Heuchelei.

lícoměřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov licoměrství, Heuchelei.

líčce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS líčko

líčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov líčení, vypravování, das Schildern, Schilderung, Darstellung.

ličidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se líčí, Schminke.

lička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kachna, Ente;

líčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mateřie líčko, rostlina toho jména, koňské kopyto, Huflattich

ličnost subst.f.i-kmen.kost MSS sličnost, půvab

líčnost subst.f.i-kmen.kost MSS sličnost, půvab

lidičkové subst.m.o-kmen.hoch plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lidičky, Ľeutechen;

liguř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov kámen toho jména:

líha subst.f.a-kmen.žena MSS líha, kláda nebo soustava klád ve sklepě, na kt. se kladou sudy, popř. po níž se spouštějí

líhanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS koláč

lihovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo sudy po lihách smýká, Schröter, Fasszieher.

lich subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov lichý počet, ungerade Zahl.

licha subst.f.a-kmen.žena GbSlov lichý počet, ungerade Zahl.

lichevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov lichvář, Wucherer.

lichoplesa subst.f.a-kmen.žena GbSlov Sirena:

lichota subst.f.a-kmen.žena GbSlov klam, šalba, Arglist, Falschheit.



lichva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Wucher, Wucherzins;

lichvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lichvaření, lichvářství

lilie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov lilioví;

lilijě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov lilie, Lilie;

lilijie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov lilioví;

lilík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kadeř, vlasy zkadeřené, vrkoč, Haarlocke, Haarzopf.

lilium subst.m.indecl.alef GbSlov Lilie,

lilium subst.m.o-kmen.dub MSS lilie

lilium subst.n.indecl.tau pridane_lemma_ve_sl_je

limák subst.m.o-kmen.pták GbSlov ryba toho jména.

limiez subst.m.jo-kmen.peniez MSS trám, břevno, deska

limon subst.m.o-kmen.dub GbSlov citron, Zitrone;

limún subst.m.o-kmen.dub GbSlov citron, Zitrone;

lín subst.m.jo-kmen.meč GbSlov ryba toho jména, Schleie;

líň subst.m.jo-kmen.meč GbSlov ryba toho jména, Schleie;

lindyš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov druh sukna, nazván tak podle místa, kde vyráběno;

linie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS čára

lipa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov pysk, Lippe;

lípa subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Linde;

lipan subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba toho jména, Aesche.

lipaň subst.m.jo-kmen.meč GbSlov ryba toho jména, Aesche.

lipant subst.m.o-kmen.had GbSlov prý had toho jména:

lipen subst.m.o-kmen.had GbSlov ryba toho jména, Aesche.

lipeň subst.m.jo-kmen.meč GbSlov ryba toho jména, Aesche.

lis subst.m.o-kmen.dub GbSlov Kelter, Presse.

lisa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov liška, Fuchs;

lisač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Schmeichler;

lísanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lísání, lichocení

lisátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS liščí mládě

lísavník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov člověk lísavý, Schmeichler;

lísě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov liščí mládě, junger Fuchs;

lisicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lis, lisovna vína, (vinný) sklep

list subst.m.o-kmen.dub GbSlov Blatt;

lístek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov list.

listíce subst.n.jo-kmen.moře GbSlov listie;

listíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Blätterchen

listíčkovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov Blätterchen

listie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov listí (na rostlinách), Blätter;

listonosič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo nosí listy, Briefträger.

listonošě subst.m.ja-kmen.panošě MSS listonoš, posel s písemným sdělením

listopad subst.m.o-kmen.dub GbSlov jméno měsíce, toho, ve kterém listí se stromů padá,

listoprch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jméno měsíce, toho, ve kterém listí se stromu prchá, prší:

lišátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS liščí mládě

liščátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mládě liščí;



líščě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě liští, junger Fuchs;

liščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov liška.

líšě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov liščí mládě, junger Fuchs;

lišěj subst.m.jo-kmen.meč GbSlov lišej, Flechte;

lišicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS přílišnost, nemírnost, přehánění

liška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Fuchs;

lišta subst.f.a-kmen.žena GbSlov obruba, lem, okraj;

lišťátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS liščí mládě

litec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lítý člověk, zuřivec

litera subst.f.a-kmen.žena GbSlov písmeno, Buchstabe;

literát subst.m.o-kmen.pán GbSlov vyučenec školní, homo litteratus,

litie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lití, das Giessen, der Guss;

litka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov poklopec na helmě;

litkup subst.m.o-kmen.dub GbSlov lîtkouf =

litkupník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov dohazovač, Unterhändler.

lítost subst.f.i-kmen.kost MSS lítost, slitování

líza subst.f.a-kmen.žena GbSlov liz

lizač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo líže, příživník, fatkář, Lecker, Schmarotzer.

lizáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lizač.

lízálek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lecker.

lizcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mlsoun, požitkář (?)

liznicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov lekořice, Süssltolz.

lížě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zářez, znamení na stromě vytvořené odseknutím kůry

ližník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo skládal sudy po líhách

lkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lkání, das Seufzen, Wehklagen.

lněnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov svazek lnu, Leinbüschel.

lobie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov prý bylina:

locika subst.f.a-kmen.žena GbSlov Lattich;

lodcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov loď:

lodí subst.f.ьja-kmen.lodí zaklad-pred_koncovkami_em+ech+mi-lod/cele_paradigma-loď GbSlov loď, Schiff;

lodicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS loďka, lodička

lodícě subst.f.ja-kmen.dušě MSS loďka, lodička

lodička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lodícě.

lodíčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lodícě.

lodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov loď, Schiff.

lodinář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá lodi

lodinník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov lodník, Schiffer.

lodka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov loď, lodí.

loďka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-děk/tvary_s_koncovkou-ďk GbSlov loď, lodí.

lodnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá lodi

lodník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Schiffer.

loh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov síť (?)

loch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov jáma, sklep, Grube, Keller,



lój subst.m.jo-kmen.meč MSS lůj

lojík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov lojový kus;

lojika subst.f.a-kmen.žena MSS logika

lojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov logika, Logik;

lojovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo s lojem pracuje, sebator

lokač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo loká, hltavě pije, hltoun

loket subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS loket

loktek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS loktík, lokýtek

loktík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pažní oheb;

loktušě subst.f.ja-kmen.dušě MSS velký šátek, plachetka, plena, roucho

loktuška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov loktuše.

lom subst.m.o-kmen.dub GbSlov prask, praskot, ráz, zápas, boj, porážka, Krach, Getöse, Schlag, Schlacht, Niederlage.

lomcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov

lomec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jm. místním:

lomoz subst.m.o-kmen.dub GbSlov das Gebreche, Gekrache.

lomozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trápení, trýznění

lomozitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zápasník

lomoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trápení, trýznění

lón subst.m.o-kmen.dub GbSlov mzda, Lohn;

lónko subst.n.o-kmen.klubko
zaklad-bezkoncovkove_tvary-lónek+lonek/tvary_s_koncovkou-

lónk+lonk
GbSlov lóno.

lóno subst.n.o-kmen.město kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov lůno, klín, Schoss;

lopáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov lopata, Schaufel.

lopata subst.f.a-kmen.žena GbSlov Schaufel, Spaten;

lopatišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov lopatiště, Wurfschanfel:

lopatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Mehlbentel

lopatník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá lopaty

lopek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména (?):

lopocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lopocení.

lopot subst.f.i-kmen.kost MSS starost, soužení, trampota

lopota subst.f.a-kmen.žena MSS starost, soužení, trampota

loptan subst.m.o-kmen.had GbSlov prý had nějaký:

lormajst subst.m.o-kmen.pán GbSlov mistr rourní (mající na starosti roury vodní), Röhrenmeister;

lormajstr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov mistr rourní (mající na starosti roury vodní), Röhrenmeister;

los subst.m.o-kmen.dub

los subst.m.o-kmen.had GbSlov Elentier;

loskomina subst.f.a-kmen.žena GbSlov ztrnutí zubů po kyselém, Stumpfheit der Zähne;

loskot subst.m.o-kmen.dub GbSlov Getöse;

losos subst.m.o-kmen.had GbSlov Lachs, Salm.

lososovina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Lachsenfleisch:

losunk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov poplatek jistý

losuňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov poplatek jistý

lóšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Grube, Keller.

lot subst.m.o-kmen.dub GbSlov Lot;



lotkušě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

lotr subst.m.o-kmen.chlap MSS lotr, lump

lotras subst.m.o-kmen.chlap GbSlov ničema, Lotterbube

lotrovina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Gesindel.

lotrovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Räubervolk.

lotrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lotrovství.

lotryně subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS zlotřilá žena

lotryni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS zlotřilá žena

lotřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov lotr.

lotřík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov tulák;

lov subst.m.o-kmen.dub GbSlov Fang, Jagd;

lovba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lovení (ryb):

lovčí subst.m.ьja-kmen.sudí MSS lovčí

lovčieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov lovčí;

lovčieřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úřad lovčího

lovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jäger;

lovenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lovení, das Jagen, Fangen.

lovišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov některá část klasu:

lovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov lovec, Jäger.

lovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jagd, Jägerei.

loza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov kmen, Baumstamm (?);

lozunk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov poplatek jistý

lozuňk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov poplatek jistý

ložce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lůžko, postýlka

lože subst.n.jo-kmen.moře MSS lože, postel

lóže subst.n.jo-kmen.moře MSS lože, postel

ložečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lůžko, postýlka

ložice subst.n.jo-kmen.moře GbSlov lože;

ložičko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lůžko:

ložinář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá lože, Bettmacher, lecticarius

ložišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov ložiště, Bettstatt;

lóžko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lůžko porodní, Nachgeburt:

ložnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Bettkammer, Schlafsimmer.

ložnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ložnicě:

lsknáč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov

lsknutost subst.f.i-kmen.kost GbSlov lesk, Glanz.

lstivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lstivý člověk

lščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lesk, třpyt

lščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lštění, lesknutí, das Glänzen;

lščiroh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov kámen karneol:

lub subst.m.o-kmen.dub GbSlov Zarge, Rand (um den Mühlstein):

lúb subst.f.i-kmen.kost GbSlov

ľub subst.m.o-kmen.chlap GbSlov miláček, Geliebter;



ľúb subst.m.o-kmen.chlap GbSlov miláček, Geliebter;

ľubač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov libatel, Küsser.

ľubáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Honigmonat, Flittervochen.

lubadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pacifikál

ľubadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov co se (v kostele) líbá, k líbáni podává, pacifikál.

ľúbanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov líbání, das Küssen;

ľubček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov libček, Liebstöckel;

lúbě subst.f.ja-kmen.dušě MSS loubí, podloubí

ľubec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

ľubek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

ľubeznost subst.f.i-kmen.kost MSS líbeznost, půvab

ľúbeznost subst.f.i-kmen.kost GbSlov líbeznost, Anmut, Gefallen.

ľubicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov milenka;

ľubička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov milenka, Geliebte;

ľublíčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dívka pěkné tváře, krasavice

ľubolíčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov (dívka) libého líce.

ľubomyslička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov osoba (ženská) libé mysli.

ľubost subst.f.i-kmen.kost MSS libost, potěšení, láska, rozkoš, záliba

ľúbost subst.f.i-kmen.kost MSS libost, potěšení, láska, rozkoš, záliba

ľubóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov libůstka, Vergnügen;

ľuboščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS libost, rozkoš, potěšení:

ľubšček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-cele_paradigma-bšček+bštěk+bštek/tvary_s_koncovkou-

beščk+bešťk+beštk
GbSlov libček, Liebstöckel;

lucek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lucifer, ďábel

lucerna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Laterne;

lucidář subst.m.jo-kmen.meč GbSlov spis toho názvu, lucidarius.

lucifer subst.m.o-kmen.chlap GbSlov anděl toho jména.

luciper subst.m.o-kmen.chlap GbSlov ďábel toho jména;

lúč subst.f.i-kmen.kost GbSlov louč, pochodeň, Kien, Fackel; tříska, Span; dřevo, z něhož se louč dělá, sosna, borovice, Fichte, Kiefer.

lučák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Braň, která se proti protivníku lučí, hází, Wurfgeschoss.

lučček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov

lučec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hudební nástroj strunový, ein Saiteninstrument;

lučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hod, vrh, hození, házení, vrhání

lúčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hod, vrh, hození, házení, vrhání

lučišče subst.n.jo-kmen.moře MSS luk, lučiště

lučiště subst.n.jo-kmen.moře MSS luk, lučiště

lúčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov louka.

lúčna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov svítilna, Laterne:

lučník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá luky, Bogenmacher.

ľud subst.m.o+i-kmen.ľud MSS lid

lúda subst.f.a-kmen.žena GbSlov pokrývka, poduška, Decke, Polster.

ludač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo obluzuje, klame, podvodník, svůdce

ludačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pták toho jména.

ludař subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo obluzuje, klame, podvodník, svůdce



ludařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

ludařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov klamařství, Betrügerei.

ludařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS podvodnictví, šejdířství

ludba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov šálení, Täuschung, Trug,

ľuden subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov laik, Laie;

ludič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo loudí, svádí, Betörer, Verlocker.

ľudičkové subst.m.o-kmen.hoch plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lidičky

ľudňec subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něc+ňec/tvary_s_koncovkou-

eňc+enc
GbSlov homilie:

ľudnost subst.f.i-kmen.kost MSS lidnatost

ľudojědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lidojed, Menschenfresser.

ludosvětec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo obluzuje, klame, podvodník

ludosvětstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obluzování, klamání

ľudotvařec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov kdo má lidskou tvář.

ľudskosbor subst.m.o-kmen.dub GbSlov sbor lidí, Volk.

luh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov les, háj, lesní palouk; Wald, Hain, Waldwiese.

lúh subst.m.o-kmen.zvuk kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS louh

luchavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména;

luk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména;

lúka subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov louka, Wiese;

lukař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá luky, arcufex

lukence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lukno.

lukno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov peníz nějaký

lúkot subst.f.i-kmen.kost GbSlov loukoť, Radfelge;

lúkot subst.m.i-kmen.náv pridane_lemma_ve_sl_je

ľulek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lilek

luna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov paprslek, záře, Diana (měsíc), Strahl, Schein, Diana (Mond);

luňáčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov luňáče, junger Hühnergeier.

luňák subst.m.o-kmen.pták GbSlov Hühnergeier;

luník subst.m.o-kmen.pták GbSlov luňák;

lupáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý zvíře toho jména:

lupánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov lupání, das Krachen, Pochen.

lupenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov lupení, zelina, Kraut, Gewächs;

lúpež subst.f.ja-kmen.obnož pridane_lemma_ve_sl_neni

lúpež subst.m.jo-kmen.meč GbSlov loupež, lup, kořist, Räuberei, Raub, Beute;

lúpežník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov loupežník, Räuber.

lúpežstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS loupežení, kořistnictví

lupín subst.m.o-kmen.dub GbSlov Feigbohne.

lupina subst.f.a-kmen.žena GbSlov šlupka (na jádru semenném a j.), šupina (na rybách), Schale, Hülse, Schuppe.

lupskříně subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov kdo loupí, vykrádá skříně;

lupškříně subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov kdo loupí, vykrádá skříně;

lusk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Schote;

luska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov okuj, Hammerschlag (vom Eisen).



luskomina subst.f.a-kmen.žena GbSlov ztrnutí zubů po kyselém, Stumpfheit der Zähne;

lušák subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý zvíře nějaké:

lušč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý hmyz nějaký:

lúšček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-šček+šeček/tvary_s_koncovkou-

šečk
GbSlov příjm.:

luščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov luštění, lusknutí, das Knacken;

luščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie pridane_lemma_ve_sl_neni

luščina subst.f.a-kmen.žena GbSlov luština, šlupka, Hülse;

luščinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov luštinec (rostlina).

ľušně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lišně (u vozu), Stemmleiste;

luština subst.f.a-kmen.žena MSS slupka (lusku)

ľut subst.f.i-kmen.kost GbSlov náhlost, prudkost, krutost, Jähheit, Heftigkeit, Gewalt, Grausamkeit;

ľút subst.f.i-kmen.kost MSS náhlost, prudkost, krutost, divokost

ľutba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hrožení, Drohung.

ľutec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lítý člověk, zuřivec

lútečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá, prodává lútky, loutky

ľuticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lítice, zuřivá žena

lútka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov loutka, Docke, Puppe;

lútna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hudební nástroj strunový, loutna, Laute;

lútnéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hudebnice na loutnu, Lautenspielerin.

lútnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS loutnička

lútník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá loutny

ľutnost subst.f.i-kmen.kost MSS prudkost, divokost

ľútost subst.f.i-kmen.kost MSS lítost, slitování

ľútostivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo je lítostivý.

ľútošcě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lítost, Mitleid.

ľútoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS lítost

ľutovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov litování, Mitleid.

lutva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov stánek:

lúza subst.f.a-kmen.žena GbSlov luza, Pöbel, Gesindel;

luzánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tupení, zesměšňování

lúzanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tupení, zesměšňování

lúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS klamání, klam

luznost subst.f.i-kmen.kost MSS vábnost, vnadnost

lúžě subst.f.ja-kmen.dušě MSS louže

luží subst.m.ьja-kmen.sudí GbSlov sluha při luhu, lese (?);

lužka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lúžě.

lužňák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov lucanus

lvátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lvíče

lvě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov lvíče, das Junge vom Löwen;

lvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov lvice, Löwin;

lvíčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lvíčě.

lvíčě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS lvíče

lvíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lvík.



lvíčenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lvíče, das Junge vom Löwen.

lvík subst.m.o-kmen.pták GbSlov kleiner Löwe, junger Löwe;

lvohúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý zvířátko nějaké (lidé je spalují, jeho popelem posypají maso lvům nadhozené, lvové od toho cepenějí).

lyčěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov lyčený provaz, Bastseil

lýko subst.n.o-kmen.klubko GbSlov Bast;

lýno subst.n.o-kmen.město GbSlov lejno, Dreck, Mist;

lysec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lysý, plešatý člověk

lysicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS lysina

lysina subst.f.a-kmen.žena GbSlov kahle Stelle, Glatze.

lyska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Blasshuhn.

lytka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov poklopec na helmě;

lýtka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Wade, Schienbein;

lýtko subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

lýtkona subst.f.a-kmen.žena GbSlov

lyzka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo se usmívá (?),

lýžka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo se usmívá (?),

lžek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS lhář

lžícě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov lžíce, Löffel, Kelle;

lžičieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá lžíce:

lžička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lüge.

lžičnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá lžíce, Löffelmacher.

lžičnéř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá lžíce, Löffelmacher.

lžičník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá lžíce, Löffelmacher.

macalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pokrm (?) z prašné mouky, Speise aus Staubmehl.

mácanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ohmatávání

macecha subst.f.a-kmen.žena GbSlov Stiefmutter;

mácěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mácení, makání, dotýkání, das Betasten;

maceška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména, Stiefmütterchen;

mackovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mackování, das Raufen.

macocha subst.f.a-kmen.žena GbSlov Stiefmutter;

máčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména, eringium, Brachdistel.

magnet subst.m.o-kmen.dub GbSlov magnet;

machadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se máchá, Wedel, Fächer.

máj subst.m.jo-kmen.meč MSS květen

majestát subst.m.o-kmen.dub GbSlov Majestät;

majka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov spanische Fliege, litta vesicatoria.

majorán subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména, origanum maiorana.

majtburčěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov Mȧjtburčan, ein Magdeburger:

mák subst.m.o-kmen.zvuk kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Mohn;

makánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov makáni, das Tasten, Betasten.

makodera subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov kdo déře mák;

makolúšček subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
GbSlov kdo louská mák, pták toho jména;

makolúščka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo louská mák, pták toho jména;



makověnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov makovina, Mohnkraut.

makovicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS makovice

makovička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Mohnkopf:

makovina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Mohnkraut.

makovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hruška toho jména, Art Birne.

malát subst.m.o-kmen.pán GbSlov malomocný, ein Aussätziger;

malátstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS malomocenství, lepra

malátstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov malomocenství, Aussatz, lepra.

malatstvost subst.f.i-kmen.kost GbSlov malomocenství, Aussatz, lepra.

malcar subst.m.o-kmen.dub GbSlov papežský peníz, päpstl. Münze

mále subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov malost, Kleinheit;

malec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov malý, ein Kleiner;

maledušnost subst.f.i-kmen.kost MSS slaboduchost

maléř subst.m.jo-kmen.muž MSS malíř

maléřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov malířství, Malerei.

maletevstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov malomocenství, Aussatz, lepra.

malevánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS malba, obraz

malcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov nádoba kožená, Schlauch;

maličátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov malé dítko, kleines Kind;

malíčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov malé dítko;

malíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov malík;

malík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Nejmenší prst, Ohrfinger.

malina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Himbeere.

malinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum GbSlov maliní, malinoví, Himbeergesträuch;

malinník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Himbeere:

malodušnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Kleinmütigkeit.

málomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov sparsames Reden.

malomluvnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov

malomoc subst.f.i-kmen.kost GbSlov Aussatz;

malomocenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Aussatz.

malomocenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Aussatz.

malomocnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malomocenství, lepra

malomocnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Aussatz.

malomysl subst.f.i-kmen.kost GbSlov Kleinmütigkeit.

malomyslnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Kleinmütigkeit.

malosmyslnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov

malost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Kleinheit an Grosse, an Zahl;

malovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malovaný člověk, pouhý obraz člověka

malovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS malba, obraz

maľúčknost subst.f.i-kmen.kost GbSlov malost, Kleinheit.

malvazie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS malvaz, sladké bílé víno

malžen subst.m.o-kmen.pán GbSlov Gatte,

malžena subst.f.a-kmen.žena MSS manželka

malženka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gattin;



malženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS manželství

malženstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS manželství

mama subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Mutter,

máma subst.f.a-kmen.žena GbSlov Mutter,

mamalík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mameluk.

mamon subst.m.o-kmen.dub GbSlov Mammon,

mamona subst.f.a-kmen.žena GbSlov Mammon,

man subst.m.o-kmen.dub GbSlov Manna,

man subst.m.o-kmen.pán GbSlov Vasall, Lehensmann, Dienstmann;

maňas subst.m.o-kmen.chlap MSS panák, figura, socha

mandát subst.m.o-kmen.dub GbSlov mandatum.

mandel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK GbSlov Mandel,

mandel subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

mandl subst.m.o-kmen.dub GbSlov mandlový strom, mandlové ovoce;

mandla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mandlový strom, mandlové ovoce;

mandle subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_neni

mandlík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov mandel

mandragora subst.f.a-kmen.žena GbSlov Alraun;

mandrakora subst.f.a-kmen.žena GbSlov Alraun;

manět subst.m.o-kmen.dub GbSlov

manholt subst.m.o-kmen.dub GbSlov rostlina toho jména;

maní subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov Wut;

manka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Vasallin;

maňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK GbSlov pokrm (?) z prašné mouky, Speise aus Staubmehl.

manna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Manna,

manstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS manství, poddanský poměr, léno

manstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov manství, manský poměr, stav, manská služba, manské léno, homagium.

manstýř subst.m.jo-kmen.meč MSS klášter

mantléř subst.m.jo-kmen.muž MSS obojetník

mantlík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pláštík;

manžel subst.m.o-kmen.chlap GbSlov Gatte,

manželka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gattin;

manželstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov manželství, Ehe;

manželstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov manželství, Ehe;

mapula subst.f.a-kmen.žena GbSlov ampulla

marburk subst.m.o-kmen.hoch GbSlov potupný název tomu, kdo pře zrazuje;

marcel subst.m.o-kmen.dub GbSlov papežský peníz, päpstl. Münze

marec subst.m.jo-kmen.hrnec GbSlov březen, März;

margarit subst.m.o-kmen.dub GbSlov perla, Perle;

margarita subst.f.a-kmen.žena GbSlov perla, Perle;

marinář subst.m.jo-kmen.muž MSS námořník, plavec

marketa subst.f.a-kmen.žena GbSlov peníz benátský toho jména:

markrabie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie MSS markrabí

markrabina subst.f.a-kmen.žena GbSlov des Markgrafen.



markrabstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov markrabství, Markgrafsechaft.

marnář subst.m.jo-kmen.muž MSS námořník, plavec

marnéř subst.m.jo-kmen.muž MSS námořník, plavec

marnomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS plané povídání, žvanění

marnost subst.f.i-kmen.kost MSS marnivost

marnóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov marnost.

marnotracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS marnotratnictví

marnotrátcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS marnotratník

marnotratstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov marnotratnictví, Verschwendung.

maršálek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Marschall;

marštal subst.f.ja-kmen.tvrz MSS stáj pro koně, konírna

marštale subst.f.ja-kmen.tvrz MSS stáj pro koně, konírna

marštaléř subst.m.jo-kmen.muž MSS správce konírny

marštálka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov marštale.

marule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov balšám, Melisse.

marulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména;

maruna subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména.

maruně subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov rostlina toho jména.

marunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména;

máry subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Totenbahre;

mařec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov březen, März;

mařěna subst.f.a-kmen.žena GbSlov rostlina toho jména.

mařěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména.

mařinář subst.m.jo-kmen.muž MSS námořník, plavec

más subst.m.o-kmen.dub GbSlov míra tekutin;

masař subst.m.jo-kmen.muž MSS řezník

masařník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kat, Henker.

masařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov katovství, Henkerei.

masitost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Fleischigkeit.

máslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Butler;

masnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov jatky, masný krám, Fleischbank, Fleischmarkt.

masník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov řezník, Fleischer.

maso subst.n.o-kmen.město GbSlov Fleisch;

masočrv subst.m.o-kmen.had GbSlov červ toho jména:

masojěd subst.m.o-kmen.had GbSlov pták toho jména, ťuhýk;

masojiedek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pes (žeroucí rád maso), pejsek

masopust subst.m.o-kmen.dub GbSlov Fasching.

masopustník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo slaví masopust:

mast subst.f.i-kmen.kost GbSlov Salbe;

mastidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS hotovitelka mastí, mastičkářka

mastidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se mastí:

mastik subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov živice vonná, Mastixbaum

mastix subst.m.o-kmen.dub GbSlov živice vonná, Mastixbaum



mastnost subst.f.i-kmen.kost MSS tuk

maštal subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov Pferdestall;

maštale subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov Pferdestall;

maštaléř subst.m.jo-kmen.muž MSS správce konírny

maštálka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov marštale.

máta subst.f.a-kmen.žena GbSlov Münze;

mátě subst.f.r-kmen.máti
kvantita-tvary_máti+mátě+máteř-

dlouha/zbytek_paradigmatu+mateř-kratka
MSS matka

matečník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pestík, Pistill.

matera subst.f.a-kmen.žena GbSlov hmota, Stoff;

maternicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS děloha, placenta

maternik subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Gebärmutter.

materník subst.m.o-kmen.zvuk MSS děloha, placenta

mateře-zabitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Muttermörder.

mateřie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS matérie, látka, hmota

mateřník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Gebärmutter.

máti subst.f.r-kmen.máti
kvantita-tvary_máti+mátě+máteř-

dlouha/zbytek_paradigmatu+mateř-kratka
MSS matka

matička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov máti.

matka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Mutter;

matlanina subst.f.a-kmen.žena GbSlov Gemisch.

matloka subst.f.a-kmen.žena GbSlov hatlanina, nesrovnaná řeč, Geschwätz, Gewäsch.

matoliny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov výtlačky (z vína atp.), Trester.

matonoh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména:

matras subst.m.o-kmen.dub MSS peřina, poduška

matrikát subst.m.o-kmen.dub GbSlov hatlanina, Geschwätzt

matrona subst.f.a-kmen.žena GbSlov Matrone,

maz subst.m.o-kmen.dub GbSlov čím se maže, lepkavá hlína:

máz subst.m.o-kmen.dub GbSlov míra tekutin;

mazač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Schmierer.

mazáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo se s kým maže, s kým se kdo maže:

mazáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS (mazaná) placka

mazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Schmiere, Salbe.

mazanček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS (mazaná) placka

mazanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS druh pečiva

mazanečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá, prodává mazance

mazánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS Pomazaný

mazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mazání, pomazání:

mazanina subst.f.a-kmen.žena GbSlov hliněná výplň stavení dřevěného, Lehmwerk bei hölzernen Häusern.

mázdra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov blána, pergamen, Haut, Häutchen, Pergament, membrana;

mázdrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mázdra.

mázdro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

mázdřicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mázdra.

mázdřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov másdřicě.



mázhauz subst.m.o-kmen.dub MSS síň, předsíň

mázhúz subst.m.o-kmen.dub MSS síň, předsíň

mazletník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov prý rostlina toho jména:

maznočec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

mdlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mdlení, Ohnmacht;

mdloba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS slabost

mdlost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Schwäche, Mattigkeit;

meč subst.m.jo-kmen.meč MSS meč

mečě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov præstigiatrix

měčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mečení, das Blöken:

mečenošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov Schwertträger.

mečěnošě subst.m.ja-kmen.panošě MSS mečonoš

mečieř subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce mečů, mečíř

mečík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov některá část stavení domovního;

mečonošě subst.m.ja-kmen.panošě MSS mečonoš

med subst.m.u-kmen.čin GbSlov Honig;

měd subst.f.i-kmen.kost zaklad-cele_paradigma-měd+med GbSlov Erz, Kupfer;

medař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Honigbauer, Waldbienenzüchter.

medek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý kámen toho jména.

měděnec subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

měděnec+meděnec/tvary_s_koncovkou-měděnc+meděnc
GbSlov Měděná nádoba:

medenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS měděná nádoba, mísa

měděnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS měděná nádoba, mísa

medenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

měděnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

medeník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Kupferschmied.

měděník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Kupferschmied.

mediana subst.f.a-kmen.žena GbSlov žíla tak nazývaná;

mědiana subst.f.a-kmen.žena GbSlov žíla tak nazývaná;

mednář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Kupferschmied, cuprifaber

mědnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Kupferschmied, cuprifaber

mednicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina toho jména:

medník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov 1. marcipán, perník, Honigkuchen.

mědnivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

medojěd subst.m.o-kmen.pán GbSlov kdo (bez práce) jí med, troup, Honigesser, Drohne.

medovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov medovina, Honigwasser:

medovník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov

medrunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:

meduláš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý kámen toho jména:

meduna subst.f.a-kmen.žena GbSlov ovoce nějaké:

medunicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov rostlina toho jména:

medunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jméno některých rostlin a plodin.

medunník subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý obluda nějaká:

medvěd subst.m.o-kmen.had GbSlov Bär;



medvěďátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bärlein.

medvědě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě medvědí.

medvědicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Bärin;

medvědina subst.f.a-kmen.žena GbSlov medvědí maso, Bärenfleisch;

medviedě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě medvědí.

medviedek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

mehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mehnutí;

méhoděk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov dík, Dank;

mech subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mech:

měch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Balg, Schlauch, Sack;

měcholup subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo loupí měchy;

měchonošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov kdo nosí měch:

měchura subst.f.a-kmen.žena GbSlov pokrm toho jména:

měchyně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov nevěstku,

měchýř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Harnblase, Blase.

měchýřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Výrostek na těle v podobí měchýřku:

měj-ho-děk… subst.m.o-kmen.dub GbSlov dík, Dank;

měkkost subst.f.i-kmen.kost MSS měkkost

měkkota subst.f.a-kmen.žena GbSlov měkkost;

měkota subst.f.a-kmen.žena GbSlov měkkost;

měl subst.m.o-kmen.dub MSS mělčina

melancholí subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov melancholia.

melancholie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov melancholia.

melankolí subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov melancholia.

melankolie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov melancholia.

mělčě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mělké místo, Untiefe;

mele subst.f.ja-kmen.dušě MSS mela, nepokoj, zmatek, rvačka

melé subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jmelí, Mistel;

mělík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina (?) toho jména:

mělost subst.f.i-kmen.kost MSS rozdrobenost

melún subst.m.o-kmen.dub GbSlov meloun, Melone.

meň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ryba toho jména;

měn subst.m.o-kmen.dub MSS míra:

měna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov měnění, Änderung;

měnař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov (Geld)wechsler:

mendík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov potulný, žebravý student a více tulák než student

měnič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Wechsler.

měničic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov příjm.:

měnitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov (Geld)wechsler.

měnník subst.m.o-kmen.hoch MSS penězoměnec, směnárník

meno subst.n.n-kmen.jmě zaklad-pred_koncovkou_ě-jm/zbytek_paradigmatu-jm+m GbSlov Name;

méno subst.n.n-kmen.jmě zaklad-pred_koncovkou_ě-jm/zbytek_paradigmatu-jm+m pridane_lemma_ve_sl_je

menovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov jmenování, jméno, Name.

menšík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:



merhyně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov nevěstka

merlink subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý ryba toho jména.

měrlink subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov peníz nějaký:

měrník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov měřič, der Messer.

měrozemna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov geometria

merunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Aprikose;

meruňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK GbSlov Aprikose;

měřicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov měřice, Mass, Metzen.

měřič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov der Messer; měřič měřil zboží přivážené na trh a vybíral potržné

měřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov měřicě.

měřidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov čím se měří;

měsiec subst.m.jo-kmen.peniez zaklad-cele_paradigma-měsiec+mesiec GbSlov měsíc, Mond, Monat;

měsieček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ozdoba v podobě měsíčku.

měsiečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov ein Mondsüchtiger:

meslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pruh, Streifen.

mest subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mošt

městce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov městečko, Städtchen;

městečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Städtchen;

městek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo koho přežil, der Überlebende;

městis subst.m.indecl.alef GbSlov městečko, Städtchen.

městišče subst.n.jo-kmen.moře MSS místo, půda, město

městiščko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov městišče:

městiště subst.n.jo-kmen.moře MSS místo, půda, město

městka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Krampfader.

městknánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov překážka, Hindernis (?):

mestkomín subst.m.o-kmen.pán GbSlov kominík:

městna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Politica…

mestník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nápoj ze mstu.

město subst.n.o-kmen.město zaklad-cele_paradigma-měst+mest GbSlov Stadt.

městopravna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov politica

městún subst.m.o-kmen.pán GbSlov locatus

městys subst.m.indecl.alef GbSlov městečko, Städtchen.

měščák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov měšťák, Städter;

měšček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-šček+šeček/tvary_s_koncovkou-

šečk
MSS malý měšec, míšek, váček, pytlík

měščěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov měšťan; Bürger.

měščěnínka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov měšťanka, Bürgerin, Bürgersfrau;

měščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK GbSlov měšťanka, Bürgerin, Bürgersfrau;

měšec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov měšec peněžní. Geldbeutel;

měšečník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo dělá měšce, bursifex, Beutler

měšek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý pták toho jména:

meškáníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov meškánie.

meškánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS meškání, zdržení, zastavení



mešpor subst.m.o-kmen.dub GbSlov Doba uprostřed mezi polednem a večerem, Vesperzeit:

měštěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn MSS měšťan, městský člověk

měšťka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-těK/tvary_s_koncovkou-ťK MSS měšťanka

met subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS korec

met subst.m.o-kmen.dub GbSlov nápoj toho jména;

mět subst.f.i-kmen.kost MSS matení, zmatek

metánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov metání, das Werfen.

metař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo se metá, skáče;

metařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo se metá, skáče;

metě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov prý had toho jména.

metec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tanečník, kejklíř

metelicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov stöbriges Wetter.

mětenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS matení

mětež subst.m.jo-kmen.meč GbSlov zmatek, zbouření, Verwirrung, Aufruhr;

mětežník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo způsobuje mětež.

mětikal subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo měte, mísí kal;

metla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Zweig, Rute;

metlář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo dělá metly

metlicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov metla.

metlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov metlicě.

metřěsk subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá tučnolistá rostlina neztrácející zeleň po celý rok (netřesk střešní, Sempervivum tectorum L; rozchodník, Sedum L ap.):

mezdnář subst.m.jo-kmen.muž MSS námezdní pracovník, kdo pracuje za mzdu

mezdník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov

mezě subst.f.ja-kmen.dušě MSS mez, hranice

mezek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mezek

mězenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prst střední, nebo prst vedle malíku;

mezera subst.f.a-kmen.žena GbSlov Zwischenraum, Lücke.

mezěra subst.f.a-kmen.žena GbSlov Zwischenraum, Lücke.

mezh subst.m.o-kmen.pták MSS mezek

mezičasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mezičasí, Zwischenzeit.

mezičěsie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mezičasí, Zwischenzeit.

mezierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mezěra, mezera.

mezihořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mezihoří, Ort zwischen Bergen.

mezilesie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mesilesí, Ort zwischen Wäldern;

mezimostie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mezimostí, Ort zwischen Brücken;

mezinožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Ort zwischen den Beinen.

mezipotočie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov místo mezi potoky, Ort zwischen Bächen.

meziřěčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov meziřečí, Ort zweischen Flüssen;

meziřěčna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov žíla toho jména.

meziřidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov platina

meziřieč subst.f.ja-kmen.obnož GbSlov meziřečí, Ort zweischen Flüssen;

meziřiečna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov žíla toho jména.

mezk subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mezek

mezkyně subst.f.ja-kmen.mzhyni MSS mul, mula



měznec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov prst střední, nebo prst vedle malíku;

meznicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov meze mezi poli.

mezník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Grenzstein, Rainstein.

mha subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

mhla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mlha, Nebel;

mhúranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mhourání, das Blinzen.

mcheřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov

miecko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kdo má s jiným jméno stejné, soujmenovec.

mieč subst.m.jo-kmen.meč MSS míč

miečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kdo má s jiným jméno stejné, soujmenovec.

miecha subst.f.a-kmen.žena GbSlov Rückenmark.

mieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mínění, Meinung.

mier subst.m.o-kmen.dub GbSlov pokoj, Friede;

miera subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov míra, Mass;

mierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov miera.

miernost subst.f.i-kmen.kost GbSlov mírnost, Mässigkeit.

mieska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov míza, šťáva rostlinná, Pflanzensaft;

miestce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místečko, Fleck;

miestečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místečko;

miestek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo koho přežil, der Überlebende;

miestko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místečko, kleiner Ort, Fleck;

miestnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov místnost, Ort.

miesto subst.n.o-kmen.město zaklad-cele_paradigma-miest+mist GbSlov místo, Ort, Stelle, Platz, Raum;

miestohrabě subst.m+n.ьja-kmen.hrabie GbSlov místohrabě, vicecomes.

miestohrabie subst.m+n.ьja-kmen.hrabie GbSlov místohrabě, vicecomes.

miestokancléř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov místokancléř:

miestokomorník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov místokomorník:

miestopis subst.m.o-kmen.dub GbSlov chronographia:

miestopísař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov místopísař:

miestopurkrabie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie GbSlov místopurkrabí:

miestosudí subst.m.ьja-kmen.sudí GbSlov místosudí:

miestozastavač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo zastává místo jiného, Stellvertreter:

miešek subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý pták toho jména:

miešek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS míšek, váček

miešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov míšení, das Mischen;

miešěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov míšení, das Mischen;

miešenina subst.f.a-kmen.žena GbSlov míšenina;

miešěnina subst.f.a-kmen.žena GbSlov míšenina;

mieška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov zmatek, bouře, Verwirrung, Aufruhr; chaos.

miezha subst.f.a-kmen.žena GbSlov míza, šťáva rostlinná, Pflanzensaft;

miezka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov míza, šťáva rostlinná, Pflanzensaft;

mih subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov mihnutí, Augenwink;

míhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov míhání, das Winken.



mihule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Stachelfisch.

mícha subst.f.a-kmen.žena GbSlov Rückenmark.

miláček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Liebling.

milák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

míle subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Meile;

milej subst.m.jo-kmen.muž MSS milovník

milelík subst.m.o-kmen.hoch MSS milovník

milena subst.f.a-kmen.žena GbSlov elegie.

miléř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov milíř, Meiler;

miléřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov milovník, Liebhaber;

milicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov

milíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS miláček

milička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov milenka, Geliebte;

milík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov milenec, milovník, Geliebter.

milion subst.m.o-kmen.dub GbSlov Million;

million subst.m.o-kmen.dub GbSlov Million;

miloděnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov milenka, Liebchen.

milojěz subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov

milomudřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS filozof

milosrdenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov milosrdenství, Barmherzigkeit.

milosrdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS milosrdenství, milosrdné skutky, smilování

milosrditel subst.m.jo-kmen.učitel MSS slitovník

milosrdnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Barmherzigkeit.

milost subst.f.i-kmen.kost MSS láska:

milostivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slitovník

milostivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS milostivost, laskavost, mírnost, dobrotivost, milosrdnost

milostivicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS slitovnice

milostivost subst.f.i-kmen.kost MSS milostivost, laskavost, mírnost, dobrotivost, milosrdnost

milóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov milůstka;

milostnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS milovnice

milostnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Liebchen;

milostník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov milovník, miláček, Liebling.

miloščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS milost, láska

miloště subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS milost, láska

milovan subst.m.o-kmen.pán GbSlov milovaný.

milovánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov milovan.

milovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov milování, láska, das Lieben, Liebe.

milovatel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov milovník, Liebhaber.

milovnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS milovnice

milovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Liebhaber;

miluch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov milec, Geliebter;

miluška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Příjm. mužsk.:

mimochod subst.m.o-kmen.dub GbSlov způsob chůze čtyrnožcův, záležející v tom, že na př. kůň ne jako obyčejně nohy křížem staví, nýbrž nyní levou přední i zadní, nyní pravé obě pojednou



mimochodník subst.m.o-kmen.pták GbSlov kůň chodící mimochodem. Zelter.

mina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Johannisminne, víno svěcené na sv. Jana evang.

mincě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mince;

mincieř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov mincíř, Münzmeister.

mincmajstr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov mincmistr, Münzmeister.

mincmejstr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov mincmistr, Münzmeister.

mincmistr subst.m.o-kmen.chlap GbSlov mincmistr, Münzmeister.

minister subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nižší představený klášterní

minna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Johannisminne, víno svěcené na sv. Jana evang.

minucie subst.f.ьja+ja-kmen.historie plurale_tantum GbSlov minuce,

minutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov minutí:

mír subst.m.o-kmen.dub GbSlov pokoj, Friede;

mírník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov miřitel, rozsudí, Vermittler, Schiedsrichter.

mirosadil subst.m.o-kmen.chlap GbSlov supplantatio,

mířenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smiřování, smír

miřík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rostlina toho jména, Eppich, apium.

miřitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS smiřovatelka, usmiřitelka

miřitedlník subst.m.o-kmen.hoch MSS smiřovatel, usmiřitel

miřitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS smiřovatel, usmiřitel

miřitelnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS smiřovatelka, usmiřitelka

miřitelník subst.m.o-kmen.hoch MSS smiřovatel, usmiřitel

mísa subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Schüssel;

misan subst.m.indecl.alef StcS počáteční měsíc babylónského roku (název převzatý Židy), náš březen-duben:

mísař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo mísy dělá nebo prodává, Schüssler

misera subst.f.a-kmen.žena GbSlov bída, Elend;

miska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov na svůj prospěch.

miskynošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov discoforus

misterkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov mistryně, Meisterin.

misterkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov mistryně, Meisterin.

misterně subst.f.ja-kmen.prorokyni E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mistryně, učitelka, Meisterin, Lehrerin.

misterni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS mistryně, učitelka

misterstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mistrovství

misterstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mistrovství, Meisterschaft.

mistr subst.m.o-kmen.pán MSS mistr, znalec, vědec, učitel

místr subst.m.o-kmen.pán MSS mistr, znalec, vědec, učitel

mistra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mistryně, učitelka

mistrně subst.f.ja-kmen.prorokyni E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mistryně, učitelka

mistrni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS mistryně, učitelka

mistrostvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mistrovství

mistrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mistrování

mistrovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov magistratus

mistrovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mistrovství

mistrovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mistrovství, Meisterschaft.

mistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mistrovství



mistrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mistrovství, Meisterschaft.

mistryně subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS mistryně

mistryni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS mistryně

mistř subst.m.jo-kmen.muž GbSlov mistr, učenec, učitel, Meister;

mistřině subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS mistryně

mistřini subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov Meisterin.

mistřně subst.f.ja-kmen.prorokyni E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mistryně, učitelka, Meisterin, Lehrerin.

mistřni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS mistryně, učitelka

mišpile subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Mispel;

mišpilec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Mispelbaum.

mišpilicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Mispel;

mišpule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Mispel;

mitetnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov amazonka:

mitlink subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov druh plátna;

mizera subst.f.a-kmen.žena GbSlov bída, Elend;

mizerník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov ein Elender;

mizina subst.f.a-kmen.žena GbSlov úpadek, zkáza;

mketnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kmitnutí, mihnutí

mkytánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov kmitáni;

mlácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mlácení, das Dreschen;

mlád subst.f.i-kmen.kost MSS mladost

mláď subst.f.i-kmen.kost MSS mladost

mláďátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Kind, Junges;

mladček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS chlapec, mladíček

mládě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov Junges;

mladec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mladík, mládenec, chlapec

mládek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Junge.

mládenček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS chlapeček, mládeneček

mládeně subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mláďátko (v názvu svátku), unschuldiges Kind:

mládenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chlapec, jinoch

mládenek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mužské dítě, chlapec, jinoch, männliches Kind, Knabe, Jüngling.

mladennost subst.f.i-kmen.kost GbSlov mladost, dětství, Kindheit:

mladenost subst.f.i-kmen.kost GbSlov mladost, dětství, Kindheit:

mladic subst.m.jo-kmen.vítěz MSS chlapec, jinoch

mladicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mladice, Mädchen;

mladič subst.m.jo-kmen.meč GbSlov mladý les, junger Wald

mladičie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mladičí

mladička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mladice, děvče, dívka

mladík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Junge;

mladinstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mládí;

mladost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Jugend;

mlaka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov bahno, Pfütze;

mláka subst.f.a-kmen.žena GbSlov bahno, Pfütze;

mlask subst.m.o-kmen.zvuk pridane_lemma_ve_sl_je



mlat subst.m.o-kmen.dub GbSlov Hammer, Streithammer:

mlatba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mlácení, das Dreschen;

mlatebna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místo, kde se mlátí, humno:

mlatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Drescher.

mlátivo subst.n.o-kmen.město GbSlov co se mlátí, obilí:

mlatna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místo, kde se mlátí, humno.

mlatnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS mlat, místo, kde se mlátí

mláto subst.n.o-kmen.město GbSlov Malztreber;

mláz subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_neni

mlázě subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov mláz, junges Reis:

mlčědlivost subst.f.i-kmen.kost MSS mlčenlivost

mlčědlnost subst.f.i-kmen.kost MSS mlčenlivost

mlčělivost subst.f.i-kmen.kost MSS mlčenlivost

mlčenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo mlčí, nemluva

mlčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mlčení, ticho, das Schweigen.

mleč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo mele, Mahlmann;

mléč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov rostlina toho jména, mlíč.

mléčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov rostlina toho jména, mléčí, mlíčí.

mléčivo subst.n.o-kmen.město GbSlov vyrážka na hlavách kojenců.

mlečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mleč.

mléčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov příjm.:

mléčnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mlíčen (pro syření mléka), Seigtuch (für die Milch):

mléčník subst.m.o-kmen.pták GbSlov mlíčník, mlíčná ryba (samec), Milchner:

mléko subst.n.o-kmen.klubko GbSlov Milch;

mlékojěd subst.m.o-kmen.had GbSlov prý pták toho jména, caprimulgus:

mlékonošě subst.m.ja-kmen.panošě GbSlov galactides, prý kámen, který poušti tekutinu mléku podobnou

mlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mlení, mletí, roztírání zrna při mletí, das Mahlen.

mlevo subst.n.o-kmen.město GbSlov mletí, das Mahlen.

mleziva subst.f.a-kmen.žena GbSlov Biestmilch,

mlezivo subst.n.o-kmen.město GbSlov Biestmilch,

mlha subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

mlhla subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

mls subst.m.o-kmen.chlap GbSlov kdo mlsá, cizopásník, Schmarotzer.

mlsek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mls.

mlsěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mlsání

mluva subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov řeč, rozmluva, rozprávka, výmluvnost, Rede, Unterredung, Beredtheit;

mluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mluvčí, zvěstovatel

mluvčí subst.m.ьja-kmen.sudí GbSlov mluvitel, Sprecher.

mluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mluvení, řeč, das Reden.

mluvka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Schwätzer;

mluvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov logica

mluvnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov rhetor

mluvník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov affator

mluvnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov výmluvnost, Beredtsamkeit.



mluvokrása subst.f.a-kmen.žena GbSlov rhetorika;

mluvotedlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov categorica

mlýn subst.m.o-kmen.dub GbSlov Mühle;

mlynárčic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov mlynařec,

mlynář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Müller.

mlynářčic subst.m.jo-kmen.vítěz GbSlov mlynařec,

mlynářík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mlynář.

mlýnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mlýn.

mlýnišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov mlýniště, Mühlstätte.

mlýnnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov místo, kde mlýnský stroj stojí, Mühlhaus.

mlýnstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mlynářství.

mlza subst.f.a-kmen.žena GbSlov prý obluda toho jména:

mlznicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov sprasná svině, Saumutter.

mněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS domnění, domněnka

mnich subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Mönch;

mnicholt subst.m.o-kmen.had GbSlov prý obluda toho jména:

mnichota subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS mnich

mnichovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov syn mnichův.

mnichovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov klášter, Kloster.

mník subst.m.o-kmen.pták GbSlov ryba toho jména, Aalruppe;

mnišek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mnich.

mniška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jeptiška, Nonne;

mnohohlas subst.m.o-kmen.dub GbSlov synonymum

mnohomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mnohomluvnost

mnohoobročník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo má několik, mnoho obrokův, præbend.

mnohost subst.f.i-kmen.kost MSS množství

množitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Mehrer.

množnost subst.f.i-kmen.kost MSS hojnost, velikost

množstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS množství

množstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov množství, Menge;

moc subst.f.i-kmen.kost MSS moc, síla:

mocba subst.f.a-kmen.žena GbSlov moc, Macht:

mocenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mocnost, moc:

mocnost subst.f.i-kmen.kost MSS moc, síla

moč subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

moč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Urin,

močidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov louže, kaluž, Lache, Pfuhl, Morast.

močihub subst.m.o-kmen.chlap GbSlov piják, Säufer.

močnál subst.m.o-kmen.dub GbSlov místo k močení:

modla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Götze, Götzenbild:

modlák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov modlář, Götzendiener.

modlář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Götzendiener,

modlářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Götzendienst, Abgötterei.

modlba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov modlitba, modlení, Gebet:



modlebna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místo, kde se koná modlba (modlení), chrám, Tempel;

modlekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS modlení (hanl.)

modlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov modlení, das Beten.

modlič subst.m.jo-kmen.muž GbSlov prosebník, Bitter:

modlidba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bitte, Gebet;

modlidva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bitte, Gebet;

modlichánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov modloslužba, Götzendienst:

modlík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov prosebník, Bitter:

modlitba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bitte, Gebet;

modlitebna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS modlitebna, synagóga

modlitebně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místo, kde se modlitba koná, zvláště svatyně chrámu židovského, Betort, Tempel.

modlitebnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov místo, kde se koná modlení, chrám, zvl. svatyně chrámu židovského, Tempel, oraculum;

modlitebník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Beter, Anbeter;

modlitevna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS modlitebna, synagóga

modlitevně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov místo, kde se modlitba koná, zvláště svatyně chrámu židovského, Betort, Tempel.

modlitevnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS modlitebna, synagóga

modlitevník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Beter, Anbeter;

modlitva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Bitte, Gebet;

modlník subst.m.o-kmen.hoch MSS modlář, modloslužebník

modlosluha subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS modlář, modloslužebník

modlosluhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS modloslužba, modloslužebnictví

modloslužba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Abgötterei.

modloslužebenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS modloslužba, modloslužebnictví

modloslužebník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Götzendiener.

modloslúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS modloslužba, modloslužebnictví

modlosluženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS modloslužba, modloslužebnictví

modloslužník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Götzendiener;

modlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS modloslužba

modlověřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov Götzendiener.

modlovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov modloslužba, Götzendienst.

modrák subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov chrpa, Kornblume.

modranina subst.f.a-kmen.žena GbSlov modřina (na těle); blauer Fleck, blaue Strieme.

modrost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Bläue:

modrunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina toho jména.

modřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov kámen toho jména;

modřěn subst.m.o-kmen.had GbSlov prý obluda toho jména:

modřina subst.f.a-kmen.žena GbSlov blauer Fleck.

modřině subst.f.ja-kmen.dýně GbSlov blauer Fleck.

mohatnost subst.f.i-kmen.kost ESSC schopnost, mohoucnost (?)

mohúcnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Macht.

mohutnost subst.f.i-kmen.kost MSS moc, síla

mohutstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS moc, síla



mochanina subst.f.a-kmen.žena GbSlov prý pokrm toho jména:

mochodrž subst.f.i-kmen.kost MSS hra podobná hře na slepou bábu

mochýr subst.m.o-kmen.dub GbSlov látka tkaná toho jména, mohér.

moklec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména:

moklina subst.f.a-kmen.žena GbSlov mokrá země:

mokro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Nässe;

mokrost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Nässe;

mokrýš subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo je mokrý.

mokřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc GbSlov kdo jest mokré, vodnaté letory, phlegmaticus.

mokřila subst.f.a-kmen.žena GbSlov pharmacia

mokřina subst.f.a-kmen.žena GbSlov nasser Ort;

mokvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov prý strom toho jména:

mol subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Motte;

mol subst.m.o-kmen.had GbSlov Motte;

mor subst.m.o-kmen.dub GbSlov Pest;

mora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov červ, hmyz nějaký:

móra subst.f.a-kmen.žena GbSlov můra, Nachtalp;

mord subst.m.o-kmen.dub GbSlov vražda, sváda, Mord, Aufruhr;

mordéř subst.m.jo-kmen.muž MSS vrah

mordéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov vražedlnictví, zbojnictví.

mordéřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vražedlnictví, zbojnictví.

mordhák subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nějaká zbraň;

mordovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hubení, soužení

morna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý pták nějaký:

moronošě subst.m.ja-kmen.panošě MSS přenášeč moru

morovid subst.m.o-kmen.had MSS bazilišek

mořanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména.

moře subst.n.jo-kmen.moře GbSlov Meer;

mořík subst.m.o-kmen.pták GbSlov prý ústřice:

moříš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý obluda toho jména:

mořman subst.m.o-kmen.had GbSlov prý obluda nějaká:

mosaz subst.f.i-kmen.kost GbSlov Messing;

mosaz subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

mosazník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Gelbgiesser, Kaltschmied.

most subst.m.o-kmen.dub GbSlov Brücke;

móstek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov most:

mostišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov mostiště, místo, kde je most:

mostnář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Brückenbauer:

mostnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov kdo opatruje, opravuje mosty;

mostník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo opatruje, opravuje mosty;

mošna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Mosche, Beutel;

mošnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mošna.

mošnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mošnicě.



motánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov motání, das Haspeln.

motobidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Haspel.

motovidlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina toho jména:

motovidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Haspel.

motovúz subst.m.o-kmen.dub MSS motouz, provaz

motovúzek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov motovúz.

motyka subst.f.a-kmen.žena GbSlov Haue, Hacke;

motýl subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Schmetterling.

motýlicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov červ toho jména.

movictvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov zboží, statek, Gut;

movitstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov zboží, statek, Gut;

mozel subst.m.o-kmen.dub GbSlov Schweile;

mozg subst.m.o-kmen.zvuk MSS mozek

mozh subst.m.o-kmen.zvuk

mozk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov mozek, Gehirn, Mark,

mozol subst.m.o-kmen.dub GbSlov Schweile;

mozolost subst.f.i-kmen.kost GbSlov ztvrdlost kůže, Hautverhärtung.

možděn subst.m.o-kmen.dub GbSlov hřebík;

moždieř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov moždíř, Mörser;

moždieřík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov moždieř.

moždřieř subst.m.jo-kmen.meč GbSlov moždíř, Mörser;

moženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS možnost:

mračno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Wolke, Regenwolke;

mračnost subst.f.i-kmen.kost MSS oblačnost

mrak subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov Wolke;

mraka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov mrákava, Dunkel.

mrákava subst.f.a-kmen.žena GbSlov Dunkelheit.

mrákota subst.f.a-kmen.žena GbSlov Dunkelheit;

mramor subst.m.o-kmen.dub GbSlov Marmor,

mrav subst.m.o-kmen.dub MSS mrav, obyčej, zvyk

mravencohúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Ameisentöter:

mravencojěd subst.m.o-kmen.had GbSlov Ameisenfresser:

mravenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Ameise;

mravenišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov mraveniště, Ameisenhaufen.

mraví subst.m.ьja-kmen.sudí GbSlov mravij

mravík subst.m.o-kmen.pták GbSlov ?mravenec

mravisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mraveniště

mravišče subst.n.jo-kmen.moře MSS mraveniště

mravnost subst.f.i-kmen.kost StcS mravnost, ctnost, ušlechtilost:

mravořekna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mravouka, etika:

mráz subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov Frost;

mrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mrknutí, zatmění zraku.

mrdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov das Winken.

mrdas subst.m.o-kmen.dub GbSlov ocas, Schwans



mrdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vrtkavec

mrdec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov vrtkavec (?):

mrdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokynutí

mrdnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokynutí

mrhač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Verschwender.

mrhačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Verschwender.

mrhačstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mrhačství.

mrhák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mrhač, Verschwender.

mrcha subst.f.a-kmen.žena GbSlov chatrný kůň, Mähre;

mrkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS soumrak

mrkev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Möhre, Mohrrübe;

mrkvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov planá mrkev, wilde Möhre.

mrlina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov mrtvola, zdechlina, Leichnam, Aas:

mrskáč subst.m.jo-kmen.muž MSS mrskač, flagelant

mrskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Geisselung.

mrt subst.f.i-kmen.kost MSS úlomek, nepatrný kousek, tříska, mrva

mrtovid subst.m.o-kmen.had GbSlov basilišek:

mrtvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umrtvování

mrtvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Schlagfluss.

mrtvina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov toter Körper.

mrtvola subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov Leiche.

mrva subst.f.a-kmen.žena GbSlov Splitter, Spreu;

mrvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mrъvica

mrvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mrvicě, mrva.

mrvišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov Kehricht, Miststätte.

mrzák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Krüppel:

mrzkomluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo mrzce mluví:

mrzkomluvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo mrzce mluví:

mrzkomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS necudné řeči

mrzkost subst.f.i-kmen.kost MSS šerednost, ošklivost:

mrzkoš subst.m.jo-kmen.muž GbSlov mrzký tvor, abscheuliches Wesen.

mrzkoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS šerednost, ošklivost:

mrzkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šerednost, ošklivost:

mrznost subst.f.i-kmen.kost GbSlov mrzkost.

mrzutec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

mrzutost subst.f.i-kmen.kost MSS šerednost, ohavnost

mřěň subst.m.jo-kmen.meč GbSlov Grundel.

mřěňek subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
GbSlov mřěň.

mřěžováníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mřěžovánie.

mřěžovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mřežování, ciselierte Arbeit.

mřiežě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mříže, Gitter;

mřiežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mřiežě.

mřina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov zdechlina:



msta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Rache;

mstitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Rächer;

mšál subst.m.o-kmen.dub GbSlov misál, Messbuch;

mščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mštění, das Rächen;

mščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomsta

mšě subst.f.ja-kmen.přě GbSlov Messe;

mšenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov býlí toho jména:

mšenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov býlí toho jména:

mšenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov býlí toho jména:

mšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov sloužení mše svaté:

mšicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS mšice

mtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK GbSlov malý met;

mučec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mučitel, kat

mučedlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mučednictví

mučedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS mučedník

mučedlnictvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mučedlnictví, Märtyrertum.

mučedlničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mučedlnictví, Märtyrertum.

mučedlník subst.m.o-kmen.hoch MSS mučedník

mučenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Märtyrerin.

mučenictvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mučedlnictví, Märtyrertum.

mučeničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mučedlnictví, Märtyrertum.

mučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mučení, das Peinigen.

mučeník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mučenník, mučedlník,

mučennicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Märtyrerin.

mučennictvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mučedlnictví, Märtyrertum.

mučenničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mučedlnictví, Märtyrertum.

mučenník subst.m.o-kmen.hoch MSS mučedník

mučitel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov Peiniger;

múčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov moučka;

múčnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov moučnice:

múd subst.m.o-kmen.dub GbSlov moud, varle, Hode;

muďatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména, Stendel.

muďavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména, Stendel.

múdec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Hode, testiculus.

múdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov moudí, Hoden.

mudráček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mudrák.

mudrák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mudřec, učenec.

mudrkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov Philosophin.

mudrkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni GbSlov Philosophin.

mudrlant subst.m.o-kmen.pán GbSlov Klügler:

mudroch subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mudrlant, Klügling;

mudrolt subst.m.o-kmen.had GbSlov prý ryba nějaká:

mudromil subst.m.o-kmen.chlap MSS filozof

mudromila subst.f.a-kmen.žena GbSlov philosophia



mudromluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vaticinium

mudromyslna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov philosophia

mudrona subst.f.a-kmen.žena GbSlov philosophia

múdrost subst.f.i-kmen.kost GbSlov moudrost, Weisheit;

múdroststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS moudrost, učenost

múdroščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum GbSlov moudré výklady, chytré věci.

múdroště subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS moudré výklady, dovednosti

mudrovník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo mudruje, Sophist.

mudrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Klugheit;

múcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov moucha, Fliege, Mücke;

muchák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov

mucholt subst.m.o-kmen.had GbSlov prý pták toho jména:

muchomórka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov muchomůrka, Fliegenschwamm.

muchoplašec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý kámen, jenž mouchy zaplašuje:

muka subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

múka subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka GbSlov mouka, Mehl;

mukař subst.m.jo-kmen.muž MSS mučitel, kat

múkně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý rostlina nějaká:

mumie subst.f.ьja+ja-kmen.historie GbSlov Bergwachs:

mumtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov reptání:

múřěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov mouřenín, Mohr.

múřěnínka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mouřenínka, Mohrin.

múřěniš subst.m.jo-kmen.meč GbSlov prý obluda nějaká:

muřín subst.m.o-kmen.pán MSS mouřenín, černoch

múřín subst.m.o-kmen.pán GbSlov Mohr;

múřínstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mouřenínstvo, Mohrenvolk, -land.

mušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potřeba, nezbytnost

muška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov múcha.

muškát subst.m.o-kmen.dub GbSlov Muskatnuss.

muškatel subst.m.o-kmen.dub GbSlov hrozen, víno toho jména:

muškul subst.m.jo-kmen.meč GbSlov sval, Muskel;

mušna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý ryba nějaká:

mut subst.m.o-kmen.dub GbSlov rmut (v pivovarství), Mösch;

mutek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS soužení

mútev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov moutev, tlouk, Stössel;

mutitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS sužovatel, trýznitel

mútvicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov mútev.

muzika subst.f.a-kmen.žena GbSlov hudba, Musik;

muž subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Mann, Gemahl;

mužatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Žena za mužem, vdaná, eine Verehelichte:

mužěbojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vrah

mužena subst.f.a-kmen.žena GbSlov mužatka, virago.

mužicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS žena

mužíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mužíček, mužík



mužička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov trpaslice, Zwergin:

mužík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov boží mužík (s příhanou).

mužna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

mužnost subst.f.i-kmen.kost MSS mužství, věk dospělého člověka

mužobojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vrah

mužobojstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vražda, Mord, homicidium.

mužobojstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov vražda, Mord, homicidium.

mužstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mužnost

mužstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mužnost

mýcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mýcení, das Roden;

mydlář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Seifensieder

mydlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov rostlina toho jména

mydliny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum GbSlov Seifenwasser;

mýdlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Seife;

mykač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo vlnu myka (ν soukenictví), Krämpler;

mykačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo vlnu myka (ν soukenictví), Krämpler;

mykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohybování, posunky

mýlka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov pochybnost, Zweifel:

mylnost subst.f.i-kmen.kost MSS mylnost pochybovat, šálení

myrha subst.f.a-kmen.žena GbSlov Myrrhe.

myrra subst.f.a-kmen.žena GbSlov Myrrhe.

mysl subst.f.i-kmen.kost MSS smysl

myslcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mysl, myšlenka, myšlení

myslečara subst.f.a-kmen.žena GbSlov divinatio, věštba,

myslička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov myslicě myslcě.

myslivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jäger

myslivost subst.f.i-kmen.kost MSS přemýšlivost, přemýšlení

myš subst.f.i-kmen.kost GbSlov Maus;

myšák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov příjm.:

myšě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě myší, das Junge von der Maus:

myšenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov myšenci

myška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Sval, Muskel, musculus:

myšlečara subst.f.a-kmen.žena GbSlov divinatio, věštba,

myšleníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov myšlenie:

myšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS myšlení, myšlenky

myšlenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gedanke,

myšlénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Gedanke,

mýtěl subst.f.i-kmen.kost MSS koupel, lázeň

mýtník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Mautner;

mýto subst.n.o-kmen.město GbSlov mýtní poplatek, clo, plat, dar, úplatek, Maut, Zoll, Lohn, Gabe;

mzák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mezkář.

mzda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Lohn;

mzdář subst.m.jo-kmen.muž MSS námezdní pracovník

mzdička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mzda:



mzditel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov mercenarius:

mzdník subst.m.o-kmen.hoch MSS námezdní pracovník

mzě subst.f.ja-kmen.přě plurale_tantum GbSlov souchotiny, Schwindsucht, Abzehrung;

mzen subst.m.o-kmen.had GbSlov prý ryba toho jména:

mzhák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov mezkář.

mzhyně subst.f.ja-kmen.mzhyni MSS mezkyně

mzhyni subst.f.ja-kmen.mzhyni GbSlov mezkyně, Mauleselin;

mžal subst.m.o-kmen.chlap GbSlov blikavec, chybný na zrak:

mženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mžiknutí:

mžika subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov mžíčka,

nabadač subst.m.jo-kmen.muž StcS poháněč, kdo pohání tažný dobytek:

nabádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pobízení, podněcování;

nabávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaříkání, pronášení průpovědí k zahnání něčeho nežádoucího:

naběditel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov kdo nabiedí, pobízí, Aneiferer.

nábedrně subst.f.ja-kmen.dýně plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS oděv kryjící dolní část trupu

nábedrnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oděv kryjící dolní část trupu

nábedrník subst.m.o-kmen.zvuk StcS zadní zádržné řemení koňských postrojů (srov.

náběh subst.m.o-kmen.zvuk StcS nájezd, nápor, útok:

naběračka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žena, která zhotovuje zřásněné, nabírané části oděvů:

naběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nápor, útok, úder:

nabieditel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov kdo nabiedí, pobízí, Aneiferer.

nabiehanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nabíhání, das Anlaufen, Überlaufen.

nabiezěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sužování, vysilování, trápení:

nabieźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vybídnutí, vyzvání:

nabitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nabití, ztlučení:

náblaznie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS čemeřice n. kýchavice, rod Helleborus n. Veratrum:

nábocnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov ozdoba ženská toho jména.

nábočnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ženská ozdoba, patrně boční spona n. nadloketní náramek:

nabodeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS diakritické znaménko nad písmenem

nabodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bod, tečka, znaménko:

nábojník subst.m.o-kmen.hoch StcS útočník, zdatný muž (?):

náboženstvíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS drobná nábožná myšlenka, nábožné vnuknutí:

náboženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nábožnost, zbožnost, vroucí vztah věřícího k bohu:

nábožnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nábožná, zbožná žena:

nábožníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nábožný, zbožný člověk;

nábožnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nábožná, zbožná žena:

nábožník subst.m.o-kmen.hoch StcS nábožný, zbožný člověk;

nábožnost subst.f.i-kmen.kost StcS nábožnost, zbožnost,

nábožstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nábožné počínání, skutek zbožnosti:

nabránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nabrání, načerpání:

nábřušie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povrch břicha, klenba břišní:

nábyt subst.f.i-kmen.kost StcS movitý majetek (srov. „nadbyt“):

nábyt subst.m.o-kmen.dub GbSlov čeho kdo nabyl, majetek zvláštní, peculium

nábytček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS majeteček n. majetek (?):



nábytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS majetek, jmění, hmotné prostředky:

nabytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nabytí, získání:

nabývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nabývání, získávání:

náčelek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS čelenka, náčelek (

náčelka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS čelenka, náčelek (

náčelník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov ozdoba na čele.

načětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS načetí:

načieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nabírání, čerpání:

náčinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS co se přitvoří („načiní“) navíc, nárůstek (?):

načiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vykonání, čin, akce:

náčiníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náčiníčko (

náčinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náčiní, pomůcky k práci n. jiné činnosti (

načinitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zhotovitel, tvůrce, původce:

náčist subst.m.o-kmen.dub StcS doplatek na čisté stříbro při placení neryzím stříbrem (s příměsí mědi):

náčrnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov zčernění kůže:

načršenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zatržení (v podobě čárky?), ryska:

nadacht subst.f.i-kmen.kost StcS vyšší fáze veřejného stíhání v městském právu saském:

nadachta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vyšší fáze veřejného stíhání v městském právu saském:

nadánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadání, donace, obdarování majetkem k nějakému účelu:

naďánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nějaká pomůcka sloužící k zpracovávání vláken:

nadar subst.m.o-kmen.dub StcS žabí kámen užívaný jako amulet a protijed:

nádatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dávka z dočasně navíc obdělávaného pozemku („nádavku“ sub 4) anebo snad vůbec další dávka z obdělávaného pozemku:

nádav subst.m.o-kmen.dub StcS útlak, útisk:

nádava subst.f.a-kmen.žena StcS pohana, urážka:

nadávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nádivka, zvláště sekané maso nadívané do střívek:

naďávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nádivka, zvláště sekané maso nadívané do střívek:

nadávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zakladatel nadace:

nádavcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS utlačovatel, utiskovatel:

nádavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádavek, příplatek, doplatek:

nádba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov naděje:

nadběh subst.m.o-kmen.zvuk StcS napadení, nápor, útok:

nadbyt subst.m.o-kmen.dub StcS majetek, jmění:

nadbytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS movitost, movitý majetek:

nadčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovanutí dechem, odechnutí:

nadčšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovanutí dechem, odechnutí:

naddešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovanutí dechem, odechnutí:

nadedřvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadpraží, konstrukce nad dveřním otvorem:

nádech subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nadechnutí, dech:

nadechnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vdechnutí, vnuknutí, nadpřirozené sdělení něčeho člověku:

nadějě subst.f.ja-kmen.dušě StcS naděje (na něco), očekávání něčeho žádoucího;

nádějě subst.f.ja-kmen.dušě StcS naděje (na něco), očekávání něčeho žádoucího;

nadejmě subst.n.n-kmen.jmě StcS hlavní jméno osobní, předcházející před ostatními (před jménem rodovým, příjmím ap.):

nadělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadělání, vyrobení, zhotovení:

nadělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadělení, obdarování:



nádenník subst.m.o-kmen.hoch StcS nádeník, dělník najímaný na den:

nadepsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nápis (na něčem):

naderšpán subst.m.o-kmen.pán StcS palatin, vysoký dvorský a později zemský úředník v Uhrách (srov.

nadětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadětí, natlačení (?):

naděvač subst.m.jo-kmen.muž StcS patrně výrobce nadívaných masných výrobků, jitrnic, jelit ap.:

nadhbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pas na těle, zúžení trupu nad boky:

nádhernost subst.f.i-kmen.kost StcS okázalost, honosnost, nádhera:

nad-hlas subst.m.o-kmen.dub GbSlov Stimme:

nádcha subst.f.a-kmen.žena StcS načichnutí, nadchnutí (něčím čpavým):

nadchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vdechnutí, vnuknutí, nadpřirozené sdělení něčeho člověku:

nadienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nad očekávání, mimořádně mnoho, více, než by se kdo nadál:

nadievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nádivka, zvláště sekané maso nadívané do střívek:

nadievanina subst.f.a-kmen.žena StcS nadívané maso, masité jídlo plněné nádivkou n. sekané maso nadité do střívek (klobása):

nadievka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádivka, náplň masitých jídel:

nadjmě subst.n.n-kmen.jmě StcS hlavní jméno osobní, předcházející před ostatními (před jménem rodovým, příjmím ap.):

nadloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov epithalamium

nádob subst.m.o-kmen.dub StcS nástroj, pomůcka k nějaké činnosti;

nádoba subst.f.a-kmen.žena StcS nástroj, pomůcka k nějaké činnosti;

nádobíce subst.n.jo-kmen.moře StcS potřebné věci, zvláště drobné nářadí n. náčiní:

nádobíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádobka, malá nádoba:

nádobie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nářadí, náčiní, pomůcky při práci n. jiné činnosti, též nádobí;

nádobka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádobka, malá nádoba:

nádobník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce nádobí (po hrnčířsku i ze dřeva):

nadobočie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obočí:

nádomec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obyvatel domu, snad v přístřeší na vyvýšeném podlaží (nikoli na zemi n. pod zemí):

nádomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov přístřeší.

nádor subst.m.o-kmen.dub StcS zduřenina kůže vzniklá odřením, úderem, trknutím ap. (srov. JgSlov 2,554):

nádorek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS výrůstek:

nádořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS hemoroidy:

nadovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS padoucnice, epilepsie (?):

nádovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS padoucnice, epilepsie (?):

nadpažie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadpaží, krajina nadpažku, krajina lopatková:

nadpis subst.m.o-kmen.dub StcS nápis umístěný nad něčím, titul;

nadpražek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svrchní trám dveřního pažení, překlad nad dveřmi n. nadpraží (?):

nadpražie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadpraží, konstrukce nad dveřním otvorem,

nadpražník subst.m.o-kmen.zvuk StcS svrchní trám dveřního pažení, překlad nad dveřmi:

nadpřiroźena subst.f.a-kmen.žena StcS metafysika:

nadpřiroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS metafysika:

nadpřiroznila subst.f.a-kmen.žena StcS metafysika:

nadra subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ňadra na těle, v oděvu, Busen.

ňadra subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ňadra na těle, v oděvu, Busen.

ňádra subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov ňadra na těle, v oděvu, Busen.

nadramnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS efod, krátký svrchní oděv židovského kněze sahající od ramen přes pás:



nadrokona subst.f.a-kmen.žena StcS třináctý měsíc v přestupném roce n. přestupný rok

nadrozomnost subst.f.i-kmen.kost StcS přerozumnost, nejvyšší rozumnost, nejvyšší moudrost (?):

nadršpán subst.m.o-kmen.pán StcS palatin, vysoký dvorský a později zemský úředník v Uhrách (srov.

nádršpán subst.m.o-kmen.pán StcS palatin, vysoký dvorský a později zemský úředník v Uhrách (srov.

nádrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přidržování, stoupenectví

nádržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přidržování, stoupenectví:

nádržka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prý nemoc toho jména:

nádržník subst.m.o-kmen.hoch StcS stoupenec, přívrženec:

nadřičko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nadro, ňadro.

nadříčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS šat kryjící prsa (srov.

ňadřičko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nadro, ňadro.

nádřvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadpraží, konstrukce nad dveřním otvorem:

nadsada subst.f.a-kmen.žena StcS ustanovení, pověření dozorem:

nadsmysl subst.m.o-kmen.dub StcS nadsázka, hyperbola:

nadstúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nastoupení:

nadstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nastoupení, následnictví po někom:

nadšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovanutí dechem, odechnutí:

nadšívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS našívání, přišívání něčeho (na něco):

nadtětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naseknutí, zasažení sečnou ranou:

nadtrápenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov zachvácení.

nadtráṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zachvácení nemocí, onemocnění:

nadubrman subst.m.o-kmen.pán StcS předseda sboru rozhodčích („ubrmanů“):

naduřilost subst.f.i-kmen.kost StcS zduřenina, otok:

nadutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nafoukání, fouknutí, vdechnutí vzduchu do něčeho:

nadutina subst.f.a-kmen.žena StcS zduřenina, opuchlina, otok:

nadvěno subst.n.o-kmen.město StcS částka, o kterou obvěnění zajištující manželku pro případ vdovství převyšuje její věno:

nadvládař subst.m.jo-kmen.muž StcS nadřízený, správce:

nadvladenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS správa, vláda:

nadvlaka subst.f.a-kmen.žena StcS svrchní oděv, oděv oblečený na jiném:

nádvorník subst.m.o-kmen.hoch StcS pacholek sloužící na dvoře (v paláci, tj. podomek)

nádvornost subst.f.i-kmen.kost StcS dvorské mravy, dvořanská okázalost, dvořanství:

nádvorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS správcovství, právo nad dvorem, pravomoc nad služebníky (šafářství?):

nádvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potupa, ponížení (?):

nádvořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS násilné vniknutí do domu, porušení domovní integrity:

nadvzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS třetí stupeň přídavných jmen n. příslovcí, superlativ:

nadýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov namlouvání, povídání.

nadymač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo dmýchá do ohně (při kování):

nadýmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzdouvání, vlnovité zvedání do výše:

nádyška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS choroba dýchacího ústrojí, patrně plic:

nadzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS třetí stupeň přídavných jmen n. příslovcí, superlativ:

nadzievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nádivka, zvláště sekané maso nadívané do střívek:

nágrošník subst.m.o-kmen.hoch StcS dočasný nájemce práva rybolovu za „groš“ (na rozdíl od plnoprávných členů rybářského cechu):

naháč subst.m.jo-kmen.muž StcS naháč, nahý člověk:

nahaněč subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo nahání, Zutreiber.



naháněč subst.m.jo-kmen.muž StcS naháněč (srov. „nahánitel“):

nahánitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS náhončí, naháněč něčeho, kdo někomu obstarává příležitost k obohacení něčím:

nahláska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bohyně pomsty (personifikace výčitek svědomí pronásledujících viníka), Fúrie:

nahlástka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bohyně pomsty (personifikace výčitek svědomí pronásledujících viníka), Fúrie:

nahlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozhlášení něčeho, pověst o něčem:

náhlav subst.m.o-kmen.dub StcS humerál, pruh z bílé látky zahalující knězi ramena pod mešním rouchem (pod albou):

náhlavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohlávka, součást koňského postroje nasazovaná na hlavu:

náhlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov

náhlavně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov

náhlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS unáhlenec, prchlivec, prchlý člověk:

nahlédnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyšetření, podrobné prozkoumání z hlediska spravedlnosti:

náhlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prchlivost, rozhorlení

náhľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prchlivost, rozhorlení, unáhlení:

náhlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS lovecká síť, tenata (?):

náhlost subst.f.i-kmen.kost StcS rychlost, chvat, spěch:

nahnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nacpání, hrabivé naplnění:

náhňet subst.m.o-kmen.dub StcS pohmožděnina, otlačená tkáň, otlak:

nahnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vychýlení (z normální polohy), vmáčknutí n. nalomení:

náhod subst.m.o-kmen.dub StcS co je naházeno, hromada:

náhoda subst.f.a-kmen.žena StcS co bylo neočekávaně poskytnuto nadpřirozenou mocí, příležitost:

náhodnost subst.f.i-kmen.kost StcS náhodnost, nahodilost, nepředvídaný sběh událostí n. okolností:

náhončí subst.m.ьja-kmen.sudí GbSlov Zutreiber, Helfer.

nahost subst.f.i-kmen.kost StcS nahost, nahota, obnaženost, neoblečenost:

nahota subst.f.a-kmen.žena StcS nahota, obnaženost, neoblečenost:

nahrabánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nahrabání, hrabivé nashromáždění:

nahraditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco nahrazuje, dává odškodnění za něco:

nahrazdlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena, která něco odčinila n. napravila:

nahrazedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS žena, která něco odčinila nebo napravila

nahraźedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena, která něco odčinila n. napravila:

nahrazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nahrazení, odplata, Ersatz, Genugtuung.

nahraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nahrazení (něčeho), náhrada, odškodnění (za něco):

nahrazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vynahrazování něčeho, odškodňování za něco:

náhrdlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náhrdelník, šperk zavěšený kolem hrdla:

náhrdlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS náhrdelník, šperk zavěšený kolem hrdla:

nahromažďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nashromáždění, nahromadění:

nahromaždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nashromáždění, nahromadění:

nach subst.m.o-kmen.zvuk StcS vzácná tkanina,

náchlebnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena žijící u hospodáře na celé zaopatření („na chlebě“):

náchlebník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo žije u. hospodáře na celé zaopatření („na chlebě“):

náchod subst.m.o-kmen.dub StcS příchod, vstup:

nachovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naschráněný majetek, co někdo nashromáždil:

nachýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naklonění, sklon, nachýlení (

náchylnost subst.f.i-kmen.kost StcS náklonnost, přízeň, sympatie;

najědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS najedení, jídlo:



nájem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nájem, najetí (někoho), zjednání někoho k nějaké činnosti za odměnu:

nájemlík subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk najatý, za odměnu k nějaké činnosti zjednaný, námezdní síla:

nájemník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk najatý, za odměnu k nějaké činnosti zjednaný, námezdní síla:

najětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS najetí, „nájem“ (srov. 2):

nájězd subst.m.o-kmen.dub StcS hon, honba, lov honěním:

najimač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo uzavírá dohodu o najmutí,

najímák subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo uzavírá dohodu o najmutí, „najimač“:

najímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS najímání, zjednávání k nějaké činnosti za odměnu:

najimatel subst.m.jo-kmen.učitel GbSlov appreciator

najímátel subst.m.jo-kmen.učitel StcS najímatel, kdo uzavírá dohodu o nájmu,

najmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ujímání, svíravá bolest:

najmatroka subst.f.a-kmen.žena StcS zdánlivá celoroční dráha slunce mezi hvězdami:

najmišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov místo nájmu, najímání, Verdingungsstätte.

nájmišče subst.n.jo-kmen.moře StcS místo, kde se najímali dělníci (tržiště):

najposledek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS k posledku, nakonec:

najslon subst.m.o-kmen.dub StcS nadir, na zdánlivé sluneční dráze bod protilehlý zenitu, v němž je slunce nejhlouběji pod obzorem:

najtřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zítřek, nazítří n. ráno následujícího dne (?):

najutřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zítřek, nazítří n. ráno následujícího dne (?):

najvěčnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov věčnost.

nákaza subst.f.a-kmen.žena StcS úhona, porušení mravní normy:

nakázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokárání, potrestání:

nakaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poškození;

nakaženina subst.f.a-kmen.žena StcS nákazou postižené místo na těle, vyrážka:

nakel subst.f.ja-kmen.tvrz E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov přístav lodi, Schifflände

nákel subst.f.ja-kmen.tvrz E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS říční oblouk, zákrut, zátočina řeky (srov.

nákeřník subst.m.o-kmen.hoch StcS zákeřník, zákeřný lupič:

náklad subst.m.o-kmen.dub StcS náklad, naložené věci:

nakládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náklad, výdaj, výloha:

nakládcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přívrženec, stoupenec:

nákladcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přívrženec, stoupenec

nákladník subst.m.o-kmen.hoch StcS přívrženec, stoupenec:

nákle subst.f.ja-kmen.tvrz E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov přístav lodi, Schifflände

náklo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nějaké místo při řece, při vodě.

náklon subst.m.o-kmen.dub StcS modus, způsob slovesný (srov.

náklonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sklonek, konec:

nakloňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naklonění, sklonění, sklon, odklon od vodorovné n. svislé roviny;

naklonitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS schopnost sklonit (pokořit) něco:

nakloňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naklánění, sklánění:

nákolenek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nákolenek, nákolenice, část brnění, kryjící koleno:

nákončie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kovové zakončení kožených součástí zbroje (pochvy meče, opasku ap.), nákončí (

nákostnie subst.f.ьja-kmen.zmie StcS chorobné postižení kostí, chápané jako jejich vysušování (?):

nákovadlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kovadlina:

nákovadlen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK MSS kovadlina

nákovadlena subst.f.a-kmen.žena StcS kovadlina:



nákovadlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kovadlina:

nákovadlně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kovadlina:

nákovadlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kovadlina

nákovadlník subst.m.o-kmen.zvuk StcS kovadlina:

nákovadlno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kovadlina, Amboss,

nákovadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kovadlina

nákrm subst.m.o-kmen.dub StcS pokrm, potrava, strava:

nákrmcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS živitel, ochránce, patron:

nakrmenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nakrmení, nasycení

nakrḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nakrmení, nasycení (něčím):

nákrznák subst.m.o-kmen.zvuk StcS amulet nošený na krzně (podle Šmil.):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zakřivení, zahnutí:

nákvas subst.m.o-kmen.dub StcS zkvašená látka působící kvašení, zákvas (srov. „nákvasa“ 1):

nákvasa subst.f.a-kmen.žena StcS zkvašená látka působící kvašení, zákvas;

nakvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vykvašení, kvašení:

nakvašenina subst.f.a-kmen.žena StcS nákaza (mravní), nakažlivá špatnost:

nakyslost subst.f.i-kmen.kost StcS nakyslost, kyselá příchuť:

náledeň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov náledí.

náledně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náledí (?):

náledník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hřeb do podkovy

nálep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK MSS jedovatý nátěr na hrotech zbraní a šípů

nálepec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS návnada, předstíraná svatost (srov

nálepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povrchní nátěr

naleṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbraň n. nástroj s jedovatým nátěrem hrotu n. ostří:

nalepšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náhrada, odškodnění (ve výši něčeho):

náletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podletí, pozdní léto:

nalevač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo nalévá něco (jed ?):

nalevačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nálevka, nádobka trychtýřovitého tvaru sloužící k nalévání:

nalevadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS umyvadlo, nádoba na vodu:

nalévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nalévání, vlévání:

nálevka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nálevka, nádoba trychtýřovitého tvaru sloužící k nalévání, trychtýř:

nález subst.m.o-kmen.dub StcS nalezení, zjištění, poznání:

nalezač subst.m.jo-kmen.muž MSS nálezce, vynálezce, objevitel, původce

nalézanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naleziště, místo výskytu nerostného bohatství:

nalezatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS nálezce, vynálezce, objevitel, původce

nálezcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vynálezce, původce:

nálezek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nabytá, získaná věc, majetek:

nalezenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nalezenec, nalezené dítě:

nalezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nalezení, nález, objevení:

nalezitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS nálezce, vynálezce, objevitel, původce

nalezlitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS nálezce, vynálezce, objevitel, původce

nálezník subst.m.o-kmen.hoch StcS vynálezce, původce:

naleznitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS nálezce, vynálezce, objevitel, původce

nalezovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ustanovení, skutek, čin:



nalezovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS vynálezce, původce:

náležitost subst.f.i-kmen.kost StcS náležitost, potřeba, co je náležité n. potřebné:

naličenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nátěr

nalíčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nátěr (ozdobný), nalíčení:

nálich subst.m.o-kmen.zvuk StcS něco prudkého, neočekávaného, náhlého,

nálicha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS prudký člověk, prchlivec:

nálodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS lodní lavice (pro veslaře ?):

náloh subst.m.o-kmen.zvuk StcS náklad, výdaj (?):

náloketnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ženská ozdoba, patrně nadloketní náramek:

nalomenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nalomení:

naloḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nalomení, částečné zlomení:

naloḿenina subst.f.a-kmen.žena StcS nalomené, nalomením poškozené místo:

naloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obklad, co je přiloženo na ránu:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS výlov:

nálpem subst.m.o-kmen.dub StcS jedovatý nátěr hrotů, zbraní (

náměl subst.m.o-kmen.dub StcS říční písek, nános drobných zrnek křemene (srov. sloven. námel ‚nános‘):

náměrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přídavek vyrovnávající rozdíl dvojí různé míry n. dvojí různé měření (?):

náměsiečnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS náměsíčnice:

náměsiečník subst.m.o-kmen.hoch StcS náměsíčník, lunatik, člověk trpící chorobou přičítanou dříve působení měsíce:

náměsták subst.m.o-kmen.hoch StcS nástupce:

náměstek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zástupce

náměstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS

náměstišče subst.n.jo-kmen.moře GbSlov

náměstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náměstkyně, zástupkyně:

náměstkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zastupování:

náměstník subst.m.o-kmen.hoch StcS nástupce;

náměststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zástupnictví, funkce náměstka:

námět subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

námět subst.m.o-kmen.dub StcS námitka, předhůzka, výtka:

námětek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov přístavek.

námezdník subst.m.o-kmen.hoch StcS námezdník, námezdný dělník, člověk najatý za odměnu k nějaké práci:

namieřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaměření, záměr:

namiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přimíšení, příměsek, znehodnocující přídavek:

namietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadhazování, vyvolávání představ, podněcování:

námilostnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nejmilejší, nejoblíbenější služebnice:

námilostník subst.m.o-kmen.hoch StcS pracující za odměnu závislou na milosti zaměstnavatele:

námluva subst.f.a-kmen.žena StcS domluva, domlouvání:

namluvač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov allocutor:

namlúvač subst.m.jo-kmen.muž StcS mluvčí, kdo k někomu mluví:

namluvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov captatio (benevolentia)

namlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemlouvání, přesvědčování:

namluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přemluvení, získání mluvením

námluvník subst.m.o-kmen.hoch StcS řečník, kdo působí (ovlivňuje) řečněním:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemluvení, získání mluvením:



namoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS namožení, zmožení, přepětí sil:

namrlina subst.f.a-kmen.žena StcS mrtvola, mrtvé tělo:

námysl subst.m.o-kmen.dub StcS předloha, vzor:

námzdník subst.m.o-kmen.hoch StcS námezdník, námezdný dělník, člověk najatý za odměnu k nějaké práci:

námzník subst.m.o-kmen.hoch StcS námezdník, námezdný dělník, člověk najatý za odměnu k nějaké práci:

nána subst.f.a-kmen.žena StcS Nánek

nánich subst.m.o-kmen.zvuk StcS něco prudkého, neočekávaného, náhlého,

nános subst.m.o-kmen.dub GbSlov Anschütt, colluvies.

nánosek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nánosek, část přílbice chránící střed obličeje, zvláště nos:

naostřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naostření, nabroušení, zbystření:

nápad subst.m.o-kmen.dub StcS přepad, napadení, zaútočení, útok:

napadánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napadání, útočení, dotírání:

napadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napadení, zachvácení (něčím), propuknutí (něčeho):

nápadnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nástupkyně v držení něčeho, zvl

nápadnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předložka, prepozice (spojující se s pádem jména na rozdíl od předpony):

nápadník subst.m.o-kmen.hoch StcS osoba mající nárok (

nápadnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Erbfolge, successio;

napadovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napadání, dorážení, dotírání:

napachcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napáchání:

napachťenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napáchání:

napajadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS napajedlo, místo s vodou k napájení dobytka:

napájěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napájení (něčím), dávání pít (něco):

napal subst.m.o-kmen.chlap StcS člověk vytáhlé postavy, dlouhán, čahoun (?):

nápal subst.m.o-kmen.dub StcS vypalovadlo, cejch:

napáľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypálené znamení n. vypalovadlo, nástroj k vypalování:

napamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov pamatování, Gedenken:

napasenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nasycení, ukojení:

nápast subst.f.i-kmen.kost StcS událost,

nápažník subst.m.o-kmen.zvuk StcS ozdoba horní části ruky (od ramene k lokti), náramek nošený na paži:

napěnožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo se vypíná, napěnožka (

napínač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo se vypíná (silou), kdo se kasá (silácky):

napínák subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo se vypíná (silou), kdo se kasá (silácky):

nápis subst.m.o-kmen.dub StcS nápis, písemné sdělení, označení n. oznámení na nějakém předmětu:

napisánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nákres, vyobrazení, obraz:

nápisek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS fylakterium (srov. „nápis“ 4):

napitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napití, požití pitím, doušek:

naplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS doplnění, dodatek, dodatečné zpřesnění:

náplav subst.m.o-kmen.dub StcS náplav, naplavenina, co voda naplavila:

náplava subst.f.a-kmen.žena StcS past na ryby, spletená z proutí nebo trav tak, aby do ní mohly být ryby proudem vody ‚naplaveny‘, vrš:

subst.f.a-kmen.žena StcS naplavenina, náplav, co voda naplavila, nános:

náplecek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS efod, nárameník (srov. „náplecník“):

náplecník subst.m.o-kmen.zvuk StcS efod, nárameník, vrchní část posvátného židovského velekněžského roucha, pokrývající ramena (srov.

naplněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naplňování, provádění:

naplňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naplnění, zaplnění:



napĺněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naplňování, provádění:

naplnitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS naplnitel, vykonavatel:

naplňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naplňování, plnění:

napočětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS začátek, počátek:

napočínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS počínání, počátek, začátek:

nápodoba subst.f.a-kmen.žena StcS podoba, způsob, způsoba:

nápoj subst.m.jo-kmen.meč StcS napojení (něčím), poskytnutí n. požití nějakého nápoje:

napojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napojení, napití (srov. „nápoj“ 1):

napojišče subst.n.jo-kmen.moře StcS napajedlo, místo s vodou k napájení:

napojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napájení, napouštění, nasycování tekutinou:

nápolečník subst.m.o-kmen.zvuk StcS stračka prudká, Dephinium staphisagria Blak:

nápolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov věc, o jejíž užitek se dělí dva lidé na polovic

nápolník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov kdo má s někým nějakou věc na nápolek;

napomanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS připomenutí, připomínka, připamatování (něčeho):

napomenutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS připomenutí, připomínka, připamatování (něčeho):

napoměnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS připomenutí, připomínka, připamatování (něčeho):

napominač subst.m.jo-kmen.muž StcS napominatel, kdo napomíná, karatel:

napominadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS co nabádá n. povzbuzuje k dobrému, prostředek mravního povzbuzení:

napomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS připomínání, připomínka, připamatovávání (něčeho):

napomínánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Napomínání, Ermahnung:

napomínatba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS navádění, ponoukání:

napominatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS upomínatel, kdo připomínáním nějakého závazku vyzývá k jeho splnění:

napomínatva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS navádění, ponoukání:

napomínávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS připomínání, připomínka, připamatovávání:

nápomoc subst.f.i-kmen.kost StcS nápomoc k něčemu, podpora něčeho:

napomoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nápomoc, pomoc, přispění:

nápostiha subst.f.a-kmen.žena StcS druh pohybu planet, následování, stíhání (?):

nápověd subst.f.i-kmen.kost StcS nápověd, naznačení (něčeho, co se má domyslet), náznak:

náprava subst.f.a-kmen.žena StcS oprava, opravení, uvedení do náležitého stavu:

napravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Napravení, Einrichten:

napravitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS nápravce, kdo napravuje, mravně očisťuje:

nápravník subst.m.o-kmen.hoch StcS držitel léna (zpravidla nižšího typu) sloužící lennímu pánu za propůjčenou nemovitost n. za jiné výhody,

napravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvádění do náležitého stavu;

napravovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS napravovatel, kdo napravuje údy po úraze:

nápražek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svrchní trám dveřního pažení, překlad nad dveřmi n. nadpraží (?):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvedení do náležitého stavu;

náprovazník subst.m.o-kmen.hoch StcS provazolezec:

náprsek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náprsník (racionál), odznak velekněžské hodnosti kryjící prsa:

náprsník subst.m.o-kmen.zvuk MSS součást velekněžského úboru kryjící prsa

náprstek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Náprstek, Fingerhut:

napržňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkáza, zkažení, zhouba:

nápřěh subst.m.o-kmen.zvuk StcS vidlice:

napřěřěč subst.f.i-kmen.kost StcS metafysika (?):

napřěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS upření, soustředění:



napsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nákres, vyobrazení, obraz:

napuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vpuštění jedu, uštknutí:

nara subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS rostlina z čeledi hluchavkovitých [pyskatých]‚ podobná šantě kočičí:

nárada subst.f.a-kmen.žena StcS rada, navedení, popud:

náradlník subst.m.o-kmen.zvuk StcS souměrná železná část rádla rozrývající půdu, náradník (

náramec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov náramek, Armband:

náramek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ozdoba ramene n. paže,

náramenek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ozdoba na rameni,

náramnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ozdoba na rameni n. paži (

náramník subst.m.o-kmen.zvuk MSS náramek

náramnost subst.f.i-kmen.kost StcS síla, prudkost, intenzita:

náraz subst.m.o-kmen.dub StcS útok, napadení (?):

náraza subst.f.a-kmen.žena StcS to, co odráží nárazy, hráz n. vlnolam (?):

naraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemluvení, navedení:

naraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS určení, vyměření dávky:

narážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS to, co odráží nárazy, hráz n. vlnolam (?);

narčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nařčení, obvinění, osočení (něčím, z něčeho proti někomu):

narda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nard, Narde:

nároček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS míšek vaječníku, Folliculus ovarii:

náročie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS skupina míšků vaječníku, vaječník (srov. GbSlov 2,492):

náročna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS něco ročně se opakujícího (snad výroční svátek):

národ subst.m.o-kmen.dub GbSlov Narození, Geburt:

národek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plod, co se narodilo n. urodilo:

narodilec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov narozenec, der Geborene:

národstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS narozeniny, výročí narození:

nárok subst.m.o-kmen.zvuk StcS varle, testiculus:

nárostek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vzrůst n. přírůstek (?):

narostina subst.f.a-kmen.žena StcS chorobný výrůstek, nádor na sliznici:

naroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vytvoření narůstáním:

narovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS narovnání, dohoda ve sporné věci:

narozenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov der Geborene:

naroźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zrozenec, dítě:

narozeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov děťátko, Kindlein;

naroźeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS děťátko, dítko:

narozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS narození:

naroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS narození, zrození, příchod na svět;

nárožník subst.m.o-kmen.hoch StcS majitel nárožního domu; stává se jménem osobním:

nárt subst.m.o-kmen.dub StcS nárt, hřbet chodidla:

nártek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS (malý) nárt:

nártíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nártíce, nártie:

nártie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nárt, hřbet chodidla:

narúbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov vrub, Anhauung:

náruč subst.f.i-kmen.kost StcS náruč, obsah náručí:

náruček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náruč, obsah náručí:



náručie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náručí, náruč, prostor mezi rozepjatýma rukama:

náručnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ozdoba ramene n. paže,

náručník subst.m.o-kmen.zvuk StcS strunný nástroj při hře opřený o ruku, držený v ruce:

náruk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov rámě, brachium:

nárukávník subst.m.o-kmen.zvuk StcS ozdoba na ruce n. rukávě:

náruživost subst.f.i-kmen.kost GbSlov divokostí.

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaznamenání pomocí vrubů:

náryšenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naryšavělost, nazrzlost:

nařčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nařčení, obvinění, osočení (něčím, z něčeho proti někomu):

nařečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nařčení, obvinění, osočení (něčím, z něčeho proti někomu):

nářěčník subst.m.o-kmen.hoch StcS řečník, kdo působí (ovlivňuje) řečněním:

nářek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nařčení, obvinění, osočení (z něčeho):

nařěkač subst.m.jo-kmen.muž StcS naříkač, kdo naříká, řemeslně s pláčem odříkává modlitby:

nařěkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naříkání, hořekování, nářek:

nářěz subst.m.o-kmen.dub GbSlov Einschnitt:

nařězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naříznutí, částečné rozříznutí, porušení řezem n. řezáním:

nářězek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zářez, otvor způsobený naříznutím:

nařiekač subst.m.jo-kmen.muž StcS naříkač, kdo naříká, řemeslně s pláčem odříkává modlitby:

nařiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naříkání, nářek, bědování, pláč (nad někým n. něčím);

nařkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naříkání, nářek, bědování, pláč (nad někým n. něčím);

nařknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nařčení, obvinění, osočení:

násad subst.m.o-kmen.dub StcS u vozu dřevěná podélná součást podvozku nasazená na ose kol (

násada subst.f.a-kmen.žena StcS nasazení, zarybnění:

nasadič subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zasazuje n. vysazuje, sadař, štěpař:

násadišče subst.n.jo-kmen.moře StcS násada, tyčka nasazená do nějakého nástroje pro práci s ním;

nasazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Ansetzen:

nasaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nasazení na něco, připevnění součásti (

nasazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nasazování, opatřování rybí násadou:

násěč subst.f.i-kmen.kost StcS vzácná tkanina, nejčastěji bílé jemné plátno, kment, ojediněle též nach, purpur:

nasěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naseknutí n. naříznutí:

nasěčenina subst.f.a-kmen.žena StcS rána vzniklá naseknutím n. naříznutím, řez:

násěčnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov sekyrka:

náseděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sedění na vejcích:

násep subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
pridane_lemma_ve_sl_je

násep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS násep, nasypaný val

náshledovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS následovnice, žena následující příklad někoho, stoupenkyně:

náshledovník subst.m.o-kmen.hoch StcS průvodce, společník, druh:

nasielanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posílání, zasílání:

násilé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS násilí, uplatnění fyzické síly n. převahy na člověku proti jeho vůli

násilenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS násilí, násilný skutek:

násilník subst.m.o-kmen.hoch StcS násilník, kdo se dopouští násilí,

násilnoródcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS druh jedovatého hada (srov. „násilnorodník“):

násilnorodník subst.m.o-kmen.pták StcS druh jedovatého hada (zmije?), o kterém se od starověku věřilo, že se při zrození prohryže z matčiných útrob:



násilnost subst.f.i-kmen.kost StcS násilnost, násilný skutek:

násilorodník subst.m.o-kmen.pták StcS druh jedovatého hada (zmije?), o kterém se od starověku věřilo, že se při zrození prohryže z matčiných útrob:

naskočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naskočení, vyražení:

náskok subst.m.o-kmen.zvuk StcS napadení, nápor, nátlak:

náskoka subst.f.a-kmen.žena StcS otlačená tkáň, otlak, snad kuří oko (?):

náslapek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Stopa, šlépěj, Fuszstapfen:

násled subst.m.o-kmen.dub StcS stopa, šlépěj:

následač subst.m.jo-kmen.muž StcS následovník, stoupenec, napodobitel (něčí):

následnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS následovnice, žena provázející někoho,

následník subst.m.o-kmen.hoch StcS pronásledovatel, stíhatel, honec:

následovač subst.m.jo-kmen.muž StcS následovník, stoupenec, napodobitel:

následovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS následování, směřování chůze (pohybu) za někým n. něčím:

následovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS následovník,následovatel (

následovcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS následovník, stoupenec, napodobitel, vyznavač:

následovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS následovnice, žena následující příklad někoho, stoupenkyně:

následovník subst.m.o-kmen.hoch StcS průvodce, společník, druh:

nasluchatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS naslouchač (srov. „naslychatel“):

naslychatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS naslouchač, kdo něčemu naslouchá:

nasměvač subst.m.jo-kmen.muž StcS posměvač, kdo se posmívá, vysmívá:

násoka subst.f.a-kmen.žena StcS osočení, nařčení, pomluva:

náspě subst.f.ja-kmen.dušě MSS násep, nasypaný val

náspora subst.f.a-kmen.žena StcS rozmnožení, přírůstek:

naspořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozmnožení, přírůstek:

nastánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naléhání, usilování:

nástav subst.m.o-kmen.dub StcS zástava, záruka za půjčku ap., hypotéka:

nastávalost subst.f.i-kmen.kost StcS co právě nastává, bezprostředně nastupující přítomnost:

nastávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS co na člověka doléhá, starost:

nástavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prkna přidávaná k stavidlu a odnímaná zas od něho podle libosti;

nastavovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sestavování, napojování, vazba:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sestavení, napojení, vazba:

nástěnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žebřina na píci zavěšená na stěně chléva:

nástežějě subst.f.ja-kmen.dušě StcS co je nahoře nad stěžejemi, překlad nad dveřmi n. nadpraží (?):

nástežějie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov

nástolník subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov pryšec, Wolfsmilch, euphorbia esula:

nastolovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS Nastolení n. Nastolování sv. Petra, církevní svátek 22. února:

nástopník subst.m.o-kmen.zvuk StcS introit, vstupní modlitba při mši:

nástorna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov superstitio

nástornost subst.f.i-kmen.kost StcS povrchnost, vnějškovost:

nástraha subst.f.a-kmen.žena StcS nástraha, skryté zařízení k chytání lovné zvěře:

nastraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nástraha,

nástražka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nástraha,

nástroj subst.m.jo-kmen.meč StcS nástroj, zařízení, pomůcka k nějaké činnosti;

nástrojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stavební dělník, řemeslník pracující na stavbě:

nastrojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navedení, návod, podnět:



nástrojie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nástroje (pl.), zařízení k nějaké činnosti:

nastúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov entimenia

nastúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkrácený úsudek, vyjádření úsudku, v kterém je vyjádřena jedna z premis n. závěr:

nastuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochlazení, vystydnutí:

nasudla subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přesýpací hodiny (?):

nasvátnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov sacrificium

nasycenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Speisung, Sättigung;

násyp subst.m.o-kmen.dub StcS násyp, nasypaná hromada něčeho, násep:

nasypadla subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přesýpací hodiny (?):

našec subst.m.jo-kmen.peniez StcS vzácná tkanina, nejčastěji bílé jemné plátno, kment, ojediněle též nach, purpur:

nášijek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chomout, součást postroje tažného zvířete nasazovaná na šíji, nášijník (zast.)

našinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS našinec, náš člověk, jeden z nás;

nášlapek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Stopa, šlépěj, Fuszstapfen:

náštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vstup, vchod, přístup:

nat subst.f.i-kmen.kost StcS nať, listy n. lodyha s listy ve stadiu odumírání n. schnutí,

natahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS natahování, napravování tahem

nataženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS natažení, napravení tahem:

nátbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pas na těle, zúžení trupu nad boky:

natbyt subst.f.i-kmen.kost StcS majetek, jmění:

nátek subst.m.o-kmen.zvuk StcS útok, nápor:

natětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naseknutí, zasažení sečnou ranou:

nátisk subst.m.o-kmen.zvuk StcS nápor, útok;

nátiskník subst.m.o-kmen.hoch StcS násilník, znásilňovatel, tyran(?):

nátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov hraniční, do zemí zatknutý prut, Grenzrute:

náton subst.m.o-kmen.dub StcS špalek, hrubě opracovaný kus silného kmene, užívaný při štípání dříví, při stínání, též jako sedátko (na lodi ap.):

nátoň subst.m.jo-kmen.meč MSS špalek na štípání dříví ap.

natrápenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zachvácení nemocí, onemocnění:

natrávenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov otrava, Vergiftung:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nakažení, nákaza, infekce:

natrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov natržení, Riss:

natrženina subst.f.a-kmen.žena StcS natržení dělohy:

nátržník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina, které se používalo k léčení ran, zlomenin ap., mochna nátržník, Potentilla erecta L.:

natřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potření, poškrabání:

nátura subst.f.a-kmen.žena StcS příroda, souhrn přírodních jevů (nevytvořených člověkem):

natvářenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov prosopeya

natvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS umělecké přetvoření, básnická figura, nejspíše zosobnění, personifikace:

naučedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS učitelka:

naučedlník subst.m.o-kmen.hoch StcS učitel (něčeho), kdo učí (něčemu):

naučeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS skromné poučení, skromná rada:

naučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poučení n. poučování, ponaučení (někoho), vštípení poznatků (někomu):

naučevník subst.m.o-kmen.zvuk StcS název spisu Doctrinale od Alexandra de Villa Dei (podle

naučilost subst.f.i-kmen.kost StcS naučení, návod, rada:

naučitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS učitelka:

naučitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS učitel, kdo někoho učí, vzdělává:



naučitelnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS učitelka:

naučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poučení, poučka (?):

nauk subst.m.o-kmen.zvuk StcS učení něčemu, návod k něčemu:

nauka subst.f.a-kmen.žena StcS naučení, poučení (o něčem):

naúsvitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úsvit, svítání:

náušek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náušnice, ozdoba zavěšovaná na ušní lalůček:

náušnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS náušnice:

náušnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náušnička, malá náušnice:

náušník subst.m.o-kmen.zvuk StcS náušnice:

náv subst.m.i-kmen.náv StcS záhrobí, svět zemřelých, podsvětí;

náv subst.m.o-kmen.dub GbSlov druh lodi, Schiff;

náva subst.f.a-kmen.žena GbSlov druh lodi, Schiff;

nával subst.m.o-kmen.dub StcS břemeno, těžký náklad:

návara subst.f.a-kmen.žena StcS nějaké jednoduché napolo uvařené jídlo,

návaz subst.m.o-kmen.dub StcS drobný předmět nošený (navázaný) na těle k dosažení kouzelného účinku (

navazač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo navazuje na tělo amulety, výrobce n. nositel amuletů, kouzelník:

navazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ozdobná tkanice k vázání, stužka dávaná jako dárek v předvečer některých svátků:

navázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navázání amuletu k dosažení kouzelného účinku:

návazcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo navazuje na tělo amulety (srov. „navazač“):

návazčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS kdo navazuje na tělo amulety (srov. „navazač“):

návazec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov kdo důvěřuje v amulety, wer an Amulette glaubt:

návazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vaz, vazivo navazující sval na kost, ligamentum:

navazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navazování amuletů k dosažení kouzelných účinků:

návaž subst.m.o-kmen.dub StcS drobný předmět nošený (navázaný) na těle k dosažení kouzelného účinku (

návažie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS drobný předmět nošený (navázaný) na těle k dosažení kouzelného účinku (

navažovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navazování, nabírání, načerpávání:

navdešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vnuknutí, nadpřirozené sdělení něčí vůle:

náve subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov druh lodi, Schiff;

navedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přivedení, uvedení, obrácení:

návěst subst.f.i-kmen.kost StcS znamení, pokyn;

návěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znamení, pokyn;

návěščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znamení, pokyn;

návěštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znamení, pokyn;

návěžník subst.m.o-kmen.hoch StcS pověžný, věžný, strážce na věži:

návie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS loď (jako symbol záchrany?):

navinovník subst.m.o-kmen.hoch StcS žalobce, kdo podává žalobu:

návist subst.f.i-kmen.kost StcS nevraživost, záští, závist:

návistník subst.m.o-kmen.hoch StcS nevraživec, sok, protivník, závistník:

návitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov něco navitého;

návnada subst.f.a-kmen.žena StcS návnada, vnadidlo, nástraha:

návod subst.m.o-kmen.dub GbSlov Anleitung, Anstiftung;

návodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS návodce, kdo navádí (k něčemu), podněcovatel:

návodník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov navaděč, Anstifter:

návoz subst.m.o-kmen.dub GbSlov navážka, Auffuhr;



navozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov přemlouvání, Überredung:

navracěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rétorická figura záležející v opakování již vysloveného:

navrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS návrat, příchod zpět;

návracnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obnovitelka, ta, která obnovuje, navrací:

navracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navracení, vracení se, přicházení zpět;

návrat subst.m.o-kmen.dub StcS návrat, příchod zpět:

navratedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obnovitelka, ta, která obnovuje, navrací něco:

návratek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS uplatnění n. uplatňování svého dřívějšího právního nároku na něco:

navratitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS navratitel, kdo navrací někoho:

navratitelnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obnovitelka, ta, která obnovuje, navrací něco:

návrubie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vroubek, provinění, vina:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaznamenání pomocí vrubů:

navrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nápověď, náznak v řeči;

navstolovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov inthronisace, Inthronisation:

návščěvník subst.m.o-kmen.hoch StcS návštěvník, příchozí:

navščěvovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navštěvování (někoho n. něčeho), konání návštěvy (u někoho, někde):

navščievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navštěvování, konání návštěvy:

navščievenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS navštívení, návštěva

navščievitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS ochránce, pomocník:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navštívení, návštěva (někoho n. něčeho), zavítání (k někomu n. někam):

návuz subst.m.o-kmen.dub StcS drobný předmět nošený (navázaný) na těle k dosažení kouzelného účinku,

navyčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS navyknutí, návyk, zvyk:

navyklost subst.f.i-kmen.kost StcS navyklost, návyk, zvyk:

navzdešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vnuknutí, osvícení mysli:

návzdora subst.f.a-kmen.žena StcS schválnost, něco činěného někomu navzdor:

návzdornost subst.f.i-kmen.kost GbSlov vzdor, Trotz:

navzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nazdvižení, pozdvižení, pozvednutí do výše:

nazdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nazdvižení, pozdvižení, pozvednutí do výše:

názelenicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov zelenání kůže:

názimčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS dobytče (

nazlobitář subst.m.jo-kmen.muž StcS zlobivec, kdo se hodně nazlobí (?):

naznamenač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo doplňuje do rukopisu nadpisy kapitol:

naznámenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS naznačení, objasnění, vysvětlení

naznáḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naznačení, objasnění, vysvětlení:

názřědlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS nějaký kámen se zrcadlícími plochami, snad sádrovec, mariánské sklo:

názřědlník subst.m.o-kmen.zvuk StcS nějaký kámen se zrcadlícími plochami, snad sádrovec, mariánské sklo:

nazřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přihlédnutí (k něčemu):

názva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS invitatorium, obvyklé označení žalmu 94 (Venite exultemus), vyzvání k ranní bohoslužbě:

nazvanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo se nějak zve, nazývá:

nazvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS název, pojmenování, jméno:

nazyvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pojmenování, znění (?):

nazývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nazývání, pojmenovávání, dávání názvu:

nažaltář subst.m.jo-kmen.meč StcS strunný hudební nástroj drnkací (v. „žaltář“):

nebázen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nestrachování se (někoho n. něčeho), nedostatek bázně (před někým n. něčím);



nebázn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nestrachování se (někoho n. něčeho), nedostatek bázně (před někým n. něčím);

nebe subst.n.s+jo-kmen.nebe StcS nebe, nebesa, obloha, nebeská klenba:

neběhlav subst.m.o-kmen.dub StcS jeden ze čtyř středověkých způsobů výkladu Písma opírající se o vyšší chápání nadpozemských věcí:

neběhlost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nezběhlost, nezkušenost, Unerfahrenheit:

nebenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS snad nějaký hmyz:

nebesař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov nebešťan, Himmelsbewohner:

nebesář subst.m.jo-kmen.muž StcS nebešťan, obyvatel nebe:

nebeskost subst.f.i-kmen.kost StcS to, co je nebeské, co je vlastní království nebeskému, nadpozemské věci:

nebesník subst.m.o-kmen.hoch StcS nebešťan, obyvatel nebeského království:

nebesopravcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hvězdopravec, astrolog:

nebešěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn StcS nebešťan, obyvatel nebeského království:

nebětoč subst.m.jo-kmen.muž StcS (první) hybatel nebe, Bůh:

nebezpečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neklid, opak bezstarostnosti, nejistota:

nebezpečenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neklid, opak bezstarostnosti, nejistota:

nebezpečnost subst.f.i-kmen.kost StcS nebezpečí (pro někoho n. něco), ohrožení (nebezpečím), vystavení nějakému nebezpečí (někoho n. něčeho):

nebezpečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nebezpečenství, Gefahr:

nebezpečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nebezpečenství, Gefahr:

nebijcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo nebije a nezabíjí, nenásilník:

nebiskup subst.m.o-kmen.chlap StcS kdo není biskupem, kdo nemá hodnost biskupa:

nebo subst.n.s+jo-kmen.nebe StcS nebe, nebesa, obloha, nebeská klenba:

neboh subst.m.o-kmen.hoch StcS nebožák, ubožák, nešťastník (

nebóh subst.m.o-kmen.bóh StcS nebůh, co není bůh, věc nemající božskou podstatu:

neboha subst.f.a-kmen.žena StcS nebožačka, ubožačka, nešťastnice:

nebohatstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedostatek, nouze:

nebohobojenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nebohabojnost, nedostatek boží bázně, bezbožnost:

nebohobojenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nebohabojnost, bezbožnost

nebolest subst.f.i-kmen.kost StcS necitlivost vůči bolesti, nepodléhání bolesti:

nebolestivost subst.f.i-kmen.kost StcS necitlivost vůči bolesti, nepodléhání bolesti:

nebozěz subst.m.o-kmen.dub StcS nebozez, vrták, náčiní na vrtání děr (

nebozězník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce nebozezů:

neboziez subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS nebozez, vrták, náčiní na vrtání děr (

neboziezek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nebozízek, malý nebozez, vrtáček:

neboziezník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Bohrerschmied:

nebožátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nebožátko, ubožátko, chudinka, člověk politováníhodný pro svůj zlý úděl, chudobu ap.:

nebožčíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ubožáček, chudák

nebožčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nebožka, zesnulá:

nebožčík subst.m.o-kmen.hoch StcS nebožák, ubožák, chudák, nešťastník, člověk politováníhodný pro svůj zlý úděl:

nebožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nebožák, ubožák, chudák, nešťastník, člověk politováníhodný pro svůj zlý úděl, chudobu ap.:

nebožek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nebožtík, mrtvý, zesnulý:

nebožic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS nebožtík, mrtvý, zesnulý:

nebožička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nebožačka, ubožačka, chudinka, nešťastnice, žena politováníhodná pro svůj zlý úděl:

nebožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nebožačka, ubožačka, chudinka, nešťastnice, žena politováníhodná pro svůj zlý úděl, chudobu ap.:

nebožníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bezbožník, neznaboh:

nebožník subst.m.o-kmen.hoch MSS bezbožník, neznaboh



nebožtíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nebožáček, Armer:

nebožtík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov Ubožák, Armer:

nebráňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nebránění, nezabraňování:

nebratr subst.m.o-kmen.chlap StcS kdo není bratrem, jen domnělý bratr:

nebud subst.m.o-kmen.dub ESSC pozemek nevyužívaný k pobývání, k bydlení

nebylost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřítomnost:

nebystrost subst.f.i-kmen.kost StcS nebystrost, nedostatek čilosti, pomalost:

nebyt subst.m.o-kmen.dub StcS nebytí, nejsoucnost, neexistence:

nebytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nebytí, nejsoucnost, neexistence:

nebytnost subst.f.i-kmen.kost StcS nebytí, nejsoucnost, neexistence

nebytost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřítomnost:

nebývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepobývání, nepřítomnost:

necčicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS nádoba na obětiny:

necčičky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší nádoba na obětiny:

necečky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS necičky, podlouhlá dřevěná nádoba (

necělost subst.f.i-kmen.kost StcS porušenost, nedokonalost:

necěsta subst.f.a-kmen.žena StcS necesta, špatná, neschůdná cesta; zdůrazňuje platnost děje za každé okolnosti:

necěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bezcestí, terén bez cest, těžko schůdný terén:

necicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS nádoba na obětiny:

necičky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov necičky, Mulde;

neckař subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce necek (srov. „necky“ 1 a 2):

neckář subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce necek (srov. „necky“ 1 a 2):

necky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Mulde, Trögelchen;

necnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Untugend:

necnota subst.f.a-kmen.žena GbSlov tragedia

nectěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nectění, neuctívání, neprojevování úcty:

nectnost subst.f.i-kmen.kost StcS nectnost, špatná vlastnost, opak ctnosti:

nectnota subst.f.a-kmen.žena StcS antická tragédie, hra obsahující nevázané (nepočestné) n. hanlivé zpěvy:

nečánek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták snášející předčasně vejce (?):

nečas subst.m.o-kmen.dub prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-a>ě+a StcS nevhodná doba, nepříhodný n. nenáležitý čas:

nečasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nečas, Unzeit:

nečasnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nevčasnost, předčasnost, Unzeitigkeit, Frühzeitigkeit:

neččicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS nádoba na obětiny:

neččičky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS necičky

nečěsie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nečas, nepohoda, nepříznivé počasí, špatné počasí:

nečest subst.f.i-kmen.kost
zaklad-bezkoncovkove_tvary-čest/tvary_s_koncovkou-

čest+čst+čct+ct
StcS nečest, bezectnost, stav bez cti, potupný stav:

nečicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum GbSlov necičky, Müldchen;

nečičky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS necičky, podlouhlá dřevěná nádoba (

nečiest subst.f.i-kmen.kost StcS menší vojenská jednotka, houfec:

nečiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nečinění zadost, neplnění nějakého závazku:

nečinitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco nečiní n. neuskutečňuje, kdo se nemá k činům:

nečistost subst.f.i-kmen.kost StcS nečistota (mravní), nemravnost, smilstvo:

nečistota subst.f.a-kmen.žena StcS nečistota, špína, kal;



nečitedlnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov necitlivost, Unempfindlichkeit:

nečlověk subst.m.o-kmen.bóh StcS nečlověk, tvor nepatřící k lidskému rodu, bytost člověku nepodobná:

nečstnost subst.f.i-kmen.kost StcS nectnost, špatná vlastnost, opak ctnosti:

nečstnota subst.f.a-kmen.žena StcS antická tragédie, hra obsahující nevázané (nepočestné) n. hanlivé zpěvy:

nečščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nectění, neuctívání, neprojevování úcty:

nečťenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nečest, Unehre:

nečticě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum GbSlov necičky, Müldchen;

nečtičky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS necičky

nečudlnost subst.f.i-kmen.kost StcS necitlivost, nevnímavost:

nečut subst.f.i-kmen.kost StcS protěž, Gnaphalium L, užívaná k utišení bolesti (tj. vlastně k znecitlivění):

nečutedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS necitlivost, otupělost, ochromení (?):

nečutelnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov necitlivost, Unempfindlichkeit:

nedánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedání, neodevzdání;

nedávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedávání, neposkytování, neudílení:

nedělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nečinnost, nicnedělání, odpočinek:

neděle subst.f.ja-kmen.dušě StcS neděle, sváteční den po sobotě:

nedělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Jm. osobní:

nedělník subst.m.o-kmen.hoch StcS izraelský kněz konající týdenní službu v chrámě (srov.

nediek subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

nedieka subst.f.a-kmen.žena StcS nevole, nelibost, výtka (vůči někomu):

nediel subst.m.o-kmen.dub StcS nedíl, majetkové společenství,

nedielenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedíl, majetkové společenství (srov. „nediel“ 1):

nedielnost subst.f.i-kmen.kost StcS nedílnost, nedělitelnost, nerozdělitelnost:

nediv subst.m.o-kmen.dub StcS není divu, neudivuje:

nedlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neprodlévání, neotálení s něčím, neodkládání něčeho:

nedluh subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov dluh:

nedodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedodání, nedoručení:

nedohnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedovedení půhonu do konce, neprovedení soudního obeslání se všemi náležitostmi:

nedohónčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov člověk půhonem nedohoněný

nedohončie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřední poplatek za nedokonaný půhon:

nedochódčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS nedonošenec, nedonošený plod, předčasně narozené n. potracené dítě:

nedochodec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedonošenec, nedonošený, potracený plod:

nedojiepie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znenadání, neočekávaně, nenadále, náhle:

nedokonalost subst.f.i-kmen.kost StcS nedokonalost, mravní a duchovní nedostatečnost, slabost:

nedokonánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesplnění, neuskutečnění:

nedoktor subst.m.o-kmen.chlap StcS nedoktor, kdo není doktor teologie:

nedomněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znenadání, neočekávaně, nenadále, náhle:

nedómysl subst.m.o-kmen.dub StcS nerozum, nerozumnost, pošetilost:

nedómyslnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozumnost, pošetilost, nerozvážnost:

nedomyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nerozum, pošetilost, neprozíravost

nedomyšľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozum, nerozumnost, pošetilost, neprozíravost:

nedoplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedoplacení (něčeho), nedoplatek (za něco):

nedopuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedopuštění něčeho, zabránění, zamezení něčemu:

nedoróstčě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov trpaslík;



nedorostlík subst.m.o-kmen.hoch GbSlov trpaslík, Zwerg;

nedorozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Missverständnis:

nedoslyšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedoslechnutí, špatné zaslechnutí, přeslechnutí:

nedospěch subst.m.o-kmen.zvuk StcS otálení, váhání (srov.

nedospělost subst.f.i-kmen.kost StcS nevyspělost, nedokonalost, nedostatek dokonalosti:

nedostánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatek, chybění, scházení (něčeho):

nedostatečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatek, nouze, bída:

nedostatečenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedostatek, nouze, bída:

nedostatečník subst.m.o-kmen.hoch StcS ubožák, chudák, nešťastník:

nedostatečnost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek, nouze, bída:

nedostatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedostatek, co chybí do úplnosti (dostatečnosti):

nedostatnost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek, nouze, bída:

nedostatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemohoucnost, nedostatek síly, slabost:

nedostávánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatek, chybění, scházení:

nedostník subst.m.o-kmen.pták StcS bájný žravý tvor (?):

nedóstojenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatečnost (co do zásluh), nevýznamnost, nicotnost:

nedóstojnost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatečnost, nevýznamnost, nicotnost:

nedošlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS člověk nevyspělý, nezralý (co do zkušeností), nezkušený:

nedošlost subst.f.i-kmen.kost StcS nedospělost, neplnoletost:

nedótčivost subst.f.i-kmen.kost StcS nedůtklivost, popudlivost, podrážděnost:

nedoufánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nedůvěra, nedostatek naděje, beznaděj, malověrnost

nedouk subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk nevyučený n. nevzdělaný v něčem, neodborník, neznalec:

nedouka subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

nedouka subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov nedouk, neučený, Halbgelehrter, Laie:

nedovařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedovaření, nedostatečné uvaření:

nedověra subst.f.a-kmen.žena StcS nedostatečná víra v boha, nedůvěra v boží moc, malověrnost vůči bohu:

nedóvěra subst.f.a-kmen.žena StcS nedostatečná víra v boha, nedůvěra v boží moc, malověrnost vůči bohu:

nedověrcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk nevěřící (něčemu), malověrný, pochybovač:

nedověrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedůvěra, nedostatek důvěry;

nedověrnost subst.f.i-kmen.kost StcS odklon od pravé víry;

nedověřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatečná víra v boha, malověrnost vůči bohu, pochybnosti ve víře:

nedóvěřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatečná víra v boha, malověrnost vůči bohu, pochybnosti ve víře:

nedovtip subst.m.o-kmen.dub StcS znenadání, nenadále, neočekávaně, nepředvídaně:

nedozrálost subst.f.i-kmen.kost StcS nedozrálost, nevyspělost:

nedoživnost subst.f.i-kmen.kost StcS neduživost, chorobný stav, churavost:

nedoživost subst.f.i-kmen.kost StcS neduživost, chorobný stav, churavost:

nedržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedodržení n. nedodržování, nezachovávání, porušování úmluvy:

nědtiech subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

nedtiek subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

neduh subst.m.o-kmen.zvuk StcS neduh, nemoc, choroba (

neduha subst.f.a-kmen.žena StcS neduh, nemoc, choroba (

neduchovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bezbožnost, bohaprázdnost:

neduž subst.f.i-kmen.kost StcS vratič n. droga z vratiče (?), Tanacetum vulgare:

neduž subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je



neduženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neduh, nemoc, choroba (

neduživenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlo, zhoubnost, zhouba:

neduživost subst.f.i-kmen.kost StcS neduh, nemoc, choroba (

nedužlivost subst.f.i-kmen.kost StcS neduh, nemoc, choroba:

nedužník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk postižený neduhem, nemocný:

nedužnost subst.f.i-kmen.kost StcS neduh, nemoc, choroba:

nedužstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neduh, nemoc, choroba:

nedvěd subst.m.o-kmen.had GbSlov Bär;

nedvědě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě medvědí.

nedvědicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Bärin;

nedvědina subst.f.a-kmen.žena GbSlov medvědí maso, Bärenfleisch;

nedvěnóžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bolševník obecný, Heracleum sphondylium L:

nedviedě subst.n.nt-kmen.kuřě GbSlov mládě medvědí.

nedvorstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS chování nedvorné, nevhodné vůči vladaři ap., nezdvořilost, neúcta:

nedvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov contumelia

neforemnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesprávnost, zvrácenost:

nehanba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS netřeba se hanbit, není třeba se stydět za někoho:

nehet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nehet

nehetec subst.m.jo-kmen.hrnec GbSlov kámen onyx:

nehoda subst.f.a-kmen.žena StcS něco nehodnotného a proto nevhodného, nežádoucí věc, nenáležitost:

nehodnost subst.f.i-kmen.kost StcS nehodnost (něčeho), stav znemožňující něco hodnotného, nezpůsobilost (k něčemu):

nehospodář subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo nehospodaří samostatně:

nehotovost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřipravenost, nedostatečná připravenost:

nehrdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS respektování, uznávání něčeho, vážnost k něčemu:

nehřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nehřešení, jednání nezatížené hříchy:

nehřiech subst.m.o-kmen.zvuk StcS nehřích, co není hříchem, nevina:

nehtec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS měsíček lékařský, Calendula officinalis L:

nehtec subst.m.jo-kmen.hrnec onyx

nehtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS nehtík, nehýtek,

nehtík subst.m.o-kmen.zvuk StcS onyx, druh chalcedonu (?):

nehtohadač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo věští podle nehtů:

nehtopřietel subst.m.jo-kmen.přietel zaklad-cele_paradigma-nehtopřietel/PL-nehtopřátel StcS vzdálený příbuzný s omezeným dědickým právem (srov.

nehýbanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nehybnost, nepohyblivost, bezvládnost něčeho:

nechánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS upuštění od něčeho, zanechání něčeho;

nechla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS živočich odpuzující svou bujností (?):

nechódčě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS nedonošený plod

nechrast subst.f.i-kmen.kost GbSlov pelynek, Wermuth:

nechrastie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pelyněk Černobýl:

nechrašč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov pelynek, Wermuth:

nechřěst subst.f.i-kmen.kost StcS pelyněk černobýl, Artemisia vulgaris L:

nechřěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pelyněk Černobýl:

nechtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nechtění, opak chtění:

nechtivost subst.f.i-kmen.kost StcS vlažnost, lhostejnost (k něčemu), nedostatek zaujetí pro něco:

nechut subst.f.i-kmen.kost StcS nechuť, odpor (k něčemu);



nechutenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nechutenství, odpor k jídlu:

nechútka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nevolička, ein kleiner Unwille:

nechutnost subst.f.i-kmen.kost StcS nechutenství, odpor k jídlu:

nechvála subst.f.a-kmen.žena StcS nesláva, nechvalná pověst, nečest:

nechvíle subst.f.ja-kmen.dušě StcS nečas, nepohoda, špatné počasí,

nejěda subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS kdo málo jí, malý jedlík:

nejědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nejedení, nepřijímání n. odmítání nějakého jídla:

nejednota subst.f.a-kmen.žena StcS nejednota, nejednotnost, nesvornost:

nejěptiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nejeptiška, neřeholnice, nikoli jeptiška:

nejěšutenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nicotnost, marnost, prázdnost:

nejěšutník subst.m.o-kmen.hoch StcS smilník, nestoudník, necudný člověk (?):

nejěšutnost subst.f.i-kmen.kost StcS nicotnost, marnost, neužitečnost, jalovost:

nejětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevzetí do zajetí n. neuvěznění, ponechání na svobodě:

nejiedcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo málo jí, malý (špatný) jedlík:

nejistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS něco nejistého, pochybného, smyšleného, neopodstatněný výmysl:

nejistina subst.f.a-kmen.žena StcS nejistota, pochybnost:

nejistnost subst.f.i-kmen.kost StcS nejistota, pochybnost:

nejistost subst.f.i-kmen.kost StcS neznámost, neurčitost:

nejistot subst.f.i-kmen.kost StcS neznámost, neurčitost:

nejistota subst.f.a-kmen.žena StcS neznámost, neurčitost:

nejmělost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek, chybění:

nejměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatek, chybění;

nějstějě subst.f.ja-kmen.dušě StcS otevřené ohniště (

nekajilost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nekajícnost, Unbussfertigkeit:

nekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nekání se, nečinění pokání (z něčeho);

nekázanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov člověk nekázaný, ein ungezogener Menselt.

nekázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neukázněnost, rozpustilost, nevázanost:

nekázanost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Zuchtlosigkeit:

nekázen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nekázanost, neslušnost, rozpustilost, nestoudnost, Unanständigkeit, Ungezogenheit, Zuchtlosigkeit:

nekázeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nerozumnost, pošetilost, bláznovství:

nekázn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nekázanost, neslušnost, rozpustilost, nestoudnost, Unanständigkeit, Ungezogenheit, Zuchtlosigkeit:

nekázniva subst.f.a-kmen.žena GbSlov neslušný, bez kázně, unanständig, zuchtlos:

nekáznost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nestydatost, Unzucht;

nekazovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS antická hra obsahující nevázané n. hanlivé zpěvy:

neklaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neklanění:

neklučina subst.f.a-kmen.žena StcS nevyklučený pozemek, pozemek s nevymýceným porostem:

neklučovina subst.f.a-kmen.žena StcS nevyklučený pozemek, pozemek s nevymýceným porostem:

nekľud subst.f.i-kmen.kost StcS zuřivost, zběsilost, vztek:

nekľud subst.m.o-kmen.dub StcS neklid, nepokoj, znepokojení:

nekľuda subst.f.a-kmen.žena StcS zuřivost, zběsilost, vztek:

nekľudnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepokoj, rozruch, vzruch:

nekněz subst.m.jo-kmen.vítěz StcS nekněz, osoba nepatřící ke kněžskému stavu, laik:

nekolník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov nekolný:

nekolnost subst.f.i-kmen.kost StcS neomalenost, bezostyšnost, troufalost, drzost:



nekonec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odklad, průtah, neukončené jednání:

nekonečnost subst.f.i-kmen.kost StcS nekonečnost, nesmírně dlouhé trvání:

nekošník subst.m.o-kmen.hoch StcS zlý duch, satan, ďábel:

nekošnost subst.f.i-kmen.kost StcS něco zavrženíhodného, opovrženíhodného, odporného (rituálně n. mravně),

nekradenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nekradení:

nekrasa subst.f.a-kmen.žena StcS neztepilost, nestatnost (n. nedovednost?):

nekrščenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS čekatel na křest, katechumen:

nekrščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nekřtění někoho, neposkytování svátosti křtu někomu:

nekřesťan subst.m.o-kmen.pán
zaklad-cele_paradigma-ťan/pokud_koncovka_zacina_e+ě+é+i-

těn
StcS nekřesťan, člověk nevěřící v Krista a jeho učení:

nekřěsťan subst.m.o-kmen.pán StcS nekřesťan, člověk nevěřící v Krista a jeho učení:

nekřesťanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nekřesťanka, žena nevěřící v Krista a jeho učení:

nekřěsťanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nekřesťanka, žena nevěřící v Krista a jeho učení:

nekřěstěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS čekatel na křest, katechumen:

nekřešťenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov člověk nepokřtěný, katechumen, ein Ungetaufter, Katechumen:

nekřstěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS čekatel na křest, katechumen:

nekřtěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS čekatel na křest, katechumen:

nekřťenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov člověk nepokřtěný, katechumen, ein Ungetaufter, Katechumen:

nekřtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nekřtění někoho, neposkytování svátosti křtu někomu:

nekyprost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek čilosti, čerstvosti, ochablost;

neláska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neláska, naprostý nedostatek lásky (mezi milenci n. manžely), odpor:

nelatinník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk neumějící latinsky, nemající vyšší (latinské) vzdělání:

nelepost subst.f.i-kmen.kost StcS nevzhlednost, nehezkost:

nelepota subst.f.a-kmen.žena StcS nevzhlednost, nehezkost:

nelest subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

eKK/tvary_s_koncovkou-KK
StcS bezelstnost, nefalešnost, pravdivost:

neliterát subst.m.o-kmen.pán StcS člověk nemající vyšší (latinské) vzdělání:

neľubec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS soupeř, protivník, sok:

neľúbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nelibost, nemilost, nepřízeň

neľubka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nelibost, nenávist, Hasz:

neľubost subst.f.i-kmen.kost StcS nelibost, nechuť, odpor (k něčemu);

neľúbost subst.f.i-kmen.kost StcS nelibost, nechuť, odpor (k něčemu);

nelubóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nepříjemnůstka, Unannehmlichkeit;

neľubóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepříjemnůstka, malá nepříjemnost:

neľud subst.m.o+i-kmen.ľud StcS nepravý lid, lid neplnící své poslání jako náboženská pospolitost n. netvořící ji:

neľútost subst.f.i-kmen.kost StcS nelítostnost, bezcitnost, nemilosrdnost, ukrutnost (vůči někomu):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nelibost, nemilost, nepřízeň:

nelzěvost subst.f.i-kmen.kost StcS nemožnost, vyloučenost něčeho:

nemáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS slabost, mdloba, malátnost:

nemalátstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemalomocenství, nepostiženost malomocenstvím:

nemálo subst.n.o-kmen.město StcS nemálo, dosti mnoho, dost velké množství:

nemalomocenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemalomocenství, nepostiženost malomocenstvím:

nemanžel subst.m.o-kmen.chlap StcS nemanžel, kdo není ve stavu manželském:

nemanželstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mimomanželský svazek, neřádné (nelegitimní) manželství:



němčěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn GbSlov kdo bydlí v němčí.

němčina subst.f.a-kmen.žena StcS němčina, jazyk německý:

němec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS němý člověk:

neměněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS neměnnost, stálost

neměňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neměnnost, stálost:

neměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Nemění, nemajetnost, Nichthaben, Nichtbesitzen, Entbehren, Mittellosigkeit:

němic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS němý člověk, němý (

nemier subst.m.o-kmen.dub StcS neklid, nepokoj, neurovnané poměry:

nemiera subst.f.a-kmen.žena StcS nesmírné množství:

nemiernost subst.f.i-kmen.kost StcS nezměřitelnost, nekonečnost:

nemilec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neoblíbený n. nenáviděný člověk:

nemilosrdenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemilosrdenství, bezcitnost, krutost:

nemilosrdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemilosrdnost, bezcitnost, krutost:

nemilost subst.f.i-kmen.kost StcS nemilost, nelibost, nepřízeň;

nemilostenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bezbožnost, nepravost:

nemilostivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nemilosrdný člověk, člověk bez slitování, nelítostník:

nemilostivost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek lásky, bezcitnost;

nemilostník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk jsoucí v nemilosti (u někoho), neoblíbenec (něčí):

nemilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemilování, neláska, nedostatek lásky (k někomu n. k něčemu):

nemilovník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo nemiluje (něco), odpůrce (něčeho):

nemír subst.m.o-kmen.dub StcS neklid, nepokoj, neurovnané poměry:

nemistr subst.m.o-kmen.chlap StcS nemistr, člověk bez universitní akademické hodnosti:

němka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neznělá souhláska, souhláska vyslovovaná bez znění hlasu:

nemluva subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov wortkarger Mensch.

nemluvátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nemluvňátko, děťátko, které ještě nezačalo mluvit:

nemlúvě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS nemluvně, malé dítě, které ještě nezačalo mluvit:

nemluvňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nemluvňátko, nemluvně

nemluvnost subst.f.i-kmen.kost StcS věk nemluvněte, rané dětství, období, než se dítě naučí mluvit:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemluvení, chorobná neschopnost mluvit:

nemnich subst.m.o-kmen.hoch StcS nemnich, neřeholník, nečlen církevního klášterního řádu:

nemnoho subst.n.o-kmen.klubko StcS nemnoho, několik málo, menší počet:

nemnohost subst.f.i-kmen.kost StcS nevelký počet, neznačné množství:

nemnožstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevelký počet, neznačné množství:

nemoc subst.f.i-kmen.kost StcS nemohoucnost, nedostatek síly, slabost:

nemocnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nemocnice, ústav pro ošetřování a léčení nemocných:

nemocník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk (

nemocnost subst.f.i-kmen.kost StcS nemohoucnost, slabost:

nemohlost subst.f.i-kmen.kost StcS nemohoucnost, slabost:

němost subst.f.i-kmen.kost StcS němost, němota, neschopnost mluvit:

němota subst.f.a-kmen.žena StcS němota, němost, neschopnost mluvit:

nemoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemožnost něco udělat, nemohoucnost:

nemožnost subst.f.i-kmen.kost StcS nemožnost (též s

nemrava subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov nezpůsobný člověk, unartiger Mensch:

nemsta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nemštění, Nichträchert:



němstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS němota, němost:

nemščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS netrestání, nevykonávání pomsty nad někým, beztrestnost někoho:

nemučedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepostižitelnost mučením:

nemúdrost subst.f.i-kmen.kost StcS nemoudrost, hloupost, pošetilost:

nemylnost subst.f.i-kmen.kost StcS neomylnost, schopnost rozhodovat bez omylu:

nemysl subst.f.i-kmen.kost StcS zastření smyslů, pomatenost, šílenství:

nenáboženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nenábožnost, nezbožnost, malá zbožnost, náboženská neopravdovost:

nenábožnost subst.f.i-kmen.kost StcS nenábožnost, nezbožnost, malá zbožnost, náboženská neopravdovost:

nenábytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nemovitost, nemovitý majetek:

nenabytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS způsobem vylučujícím znovuzískání, nenávratně, nenahraditelně:

nenáhlost subst.f.i-kmen.kost StcS nechvatnost, neukvapenost, rozvážnost:

nenakvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nenakažení, stav nenakaženosti, mravní nenarušenost něčím:

nenaplňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesplnění, neprovedení:

nenarčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neuplatnění právního nároku na něco:

nenaroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nenarození, trvání bez zrození:

nenařčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neuplatnění právního nároku na něco:

nenařiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neuplatňování nároku:

nenasaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neopatření násadou:

nenaučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevědění, neznalost:

nenauka subst.f.a-kmen.žena StcS nevědění, neznalost:

nenava subst.f.a-kmen.žena StcS záhrobí, svět zemřelých, podsvětí:

nenáviděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nenávidění (něčeho), nenávist, odpor (k někomu n. k něčemu);

nenáviditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco nenávidí, nepřítel, odpůrce něčeho:

nenávidník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo někoho n. něco nenávidí, nepřítel, protivník někoho n. něčeho:

nenávist subst.f.i-kmen.kost StcS nenávist, odpor (k někomu n. k něčemu);

nenávistnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena někoho n. něco nenávidící, nepřítelkyně, protivnice někoho n. něčeho:

nenávistník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo nenávidí (někoho n. něco), nepřítel, protivník (někoho n. něčeho);

nenavrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nenavrácení se, nemožnost návratu, nenávratnost:

nenavracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevracení se k hříchu, nesetrvávání v špatnosti:

nenehoda subst.f.a-kmen.žena StcS nikoli nepravost, co není špatnost:

nenepravost subst.f.i-kmen.kost StcS nikoli nepravost, co není špatnost:

nenrava subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov nezpůsobný člověk, unartiger Mensch:

neobcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neobcování, nepěstování styku, nestýkání se:

neobeslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neobeslání, nevyzvání:

neobmysl subst.m.o-kmen.dub StcS nedbalost, neopatrnost, nedopatření:

neobrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neobrácení se, neschopnost obrátit se:

neobřěz subst.m.o-kmen.dub StcS neodstraněná předkožka, neobřízka (

neobřězanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neobřezaný člověk, kdo se nepodrobil obřízce a nepatřil proto k náboženskému a národnímu společenství Židů, pohan:

neobřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neobřezání, neprovedení obřízky:

neobřězovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neobřezaný člověk, pohan:

neobřězovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neobřezávání, neprovádění obřízky:

neobřiezka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS neobřezání, neprovedení obřízky

neobsažitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepostižitelnost, nevyzpytatelnost:

neobsěžitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepostižitelnost, nevyzpytatelnost:



neobyčěj subst.m.jo-kmen.meč StcS neobyčejnost, neobvyklost, zvláštnost:

neobyčějnost subst.f.i-kmen.kost StcS neobyčejnost, neobvyklost, zvláštnost:

neoděnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neozbrojenec, muž beze zbroje:

neohbitost subst.f.i-kmen.kost StcS neohebnost, nepružnost:

neohebnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepříchylnost, neochotnost, zatvrzelost:

neohrada subst.f.a-kmen.žena StcS neohrazené sídlo, neopevněné město n. místo:

neohrazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Unterlassung der Verwahrung:

neohraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevyhrazení, nevymínění, nezajištění pro účely právního řízení:

neochotenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevlídnost, nepřívětivost, nevole, odpor:

neochotnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevlídnost, nepřívětivost, nepřízeň:

neokušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neokušení, nezakušení, nezažití, nepoznání:

neopatrnost subst.f.i-kmen.kost StcS neopatrnost, nedostatek opatrnosti, nedbalost:

neopatřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neprovedení náležitých opatření:

neopětovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neopětování, neopakování:

neoprava subst.f.a-kmen.žena StcS neopravení, neuvedení do původního náležitého stavu:

neopravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nenapravení, nenahrazení, Nichtherstellen, Nichtersetzen:

neopravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neopravování, nespravování, neudržování (opravami) v náležitém stavu:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neodčinění škody vzniklé porušením závazku:

neosaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neosazení, neosídlení (pracovní silou):

neostřiehanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedbání někoho, nezachovávání něčí vůle, neřízení se někým:

neotčiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neodčinění, nenahrazení, nenapravení:

neotděľenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedíl, majetkové společenství (srov. „nediel“ 1):

neotevřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neotevření, nezačetí:

neotevzdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neodevzdání, nepostoupení:

neotpočinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS stav bez odpočinku, neklid, nepokoj:

neotpočívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov keine Ruhe;

neotpověd subst.f.i-kmen.kost StcS neopověď, nevypovědění nepřátelství, nevyhlášení nepřátelství:

neotvaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevyvázání, neuvolnění z právního závazku:

neotvlač subst.f.i-kmen.kost StcS neodkladně, bez otálení, neprodleně, ihned:

neotvolanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo se neodvolal proti nějakému rozhodnutí:

neoznáḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neoznámení, neohlášení něčeho právní instituci:

nepamatlivost subst.f.i-kmen.kost StcS nepamatování (si), zapomenutí:

nepamátlivost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Vergesslichkeit;

nepamět subst.f.i-kmen.kost StcS nepamatování si, sejití z mysli (někoho, něčeho), zapomenutí (na někoho, na něco):

nepamětlivost subst.f.i-kmen.kost StcS nepamatování (si), zapomenutí:

nepanic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS nepanic, kdo není panicem:

nepast subst.f.i-kmen.kost MSS událost, zvl. nepříjemná

nepěknost subst.f.i-kmen.kost StcS nepěknost, nehezkost, ošklivost:

nepet subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
StcS znenadání, nenadále, neočekávaně, náhle:

nepíle subst.f.ja-kmen.dušě StcS nestará se, nedbá někdo o někoho n. o něco:

nepilnost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek péče, nedbalost, nepozornost:

nepísmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nikoli Písmo, spis nemající hodnotu n. platnost Písma (bible):

nepita subst.f.a-kmen.žena StcS šanta kočičí, Nepeta cataria L:



neplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neplacení, neuhrazování nějaké dlužné částky;

neplatnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov neplacení Nichtzahlen;

neplňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neplnění, neuvádění ve skutek:

neplnost subst.f.i-kmen.kost StcS neúplnost, nedostatek:

neplodnost subst.f.i-kmen.kost StcS neplodnost, neschopnost plodit n. rodit;

neplodstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neplodnost:

nepočasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevhodný, špatný povětrnostní stav:

nepočěsie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevhodný, špatný povětrnostní stav:

nepočest subst.f.i-kmen.kost
zaklad-bezkoncovkove_tvary-čest/tvary_s_koncovkou-

čest+čst+čct+ct
StcS nečest, co snižuje čest, pohana, potupa:

nepočestnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepočestnost, nepoctivost, hanebnost:

nepočstivost subst.f.i-kmen.kost StcS nepoctivost, hanebnost, špatnost:

nepoddalost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nepoddajnost, Unnachgiebigkeit:

nepoddánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepoddání se, nepodřízení se něčemu, nezávislost na něčem:

nepodoba subst.f.a-kmen.žena GbSlov Nehezkost, Škaredost, Hässlichkeit:

nepodobenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepodobnost, rozdílnost, odlišnost:

nepodobizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS špatnost, zlo (zlé činy), ohavnost:

nepodobna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS špatnost, neslušnost, ohavnost:

nepodobník subst.m.o-kmen.hoch StcS hanebník, ohava:

nepodobnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepodobnost, odlišnost, různost, rozdíl:

nepohnulost subst.f.i-kmen.kost StcS nehybnost, neschopnost pohybu, strnulost:

nepohnutedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS neporušenost, nezměněná podoba:

nepohnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepochybnost, pevnost, nezvratnost, neochvějnost:

nepohnutost subst.f.i-kmen.kost StcS nepochybnost, pevnost, nezvratnost, neochvějnost:

nepohoda subst.f.a-kmen.žena MSS trápení, nesnáze, těžkosti

nepohodlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trápení, nesnáze, těžkosti:

nepochopnost subst.f.i-kmen.kost StcS nechápavost, neschopnost chápat (něco):

nepochotnost subst.f.i-kmen.kost StcS nelibost, nepříjemnost, nelahodnost:

nepojímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neuzavírání sňatku (s někým);

nepokánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nekání se, nečinění pokání, setrvávání v nekajícnosti:

nepokoj subst.m.jo-kmen.meč StcS nepokoj, neklid, stav nežádoucího rozrušení:

nepokojník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo působí nepokoje, rušitel míru:

nepokojnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepokoj, neklid:

nepokora subst.f.a-kmen.žena StcS nepokornost, nedostatek pokory, neochota podřídit se n. snášet nepříznivý úděl:

nepokornost subst.f.i-kmen.kost StcS nepokorné myšlení n. jednání, nedostatek pokory:

nepokúšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS život bez pokušení:

nepokušitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS nepokušitel, kdo nesvádí pokušením ke zlému:

nepoloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepoložení:

nepomáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepomáhání, nenapomáhání k něčemu:

nepomněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepamatování, zapomínání na někoho:

nepomoc subst.f.i-kmen.kost StcS nepomáhání, neposkytování pomoci v ohrožení, nezabraňování něčemu ohrožujícímu někoho:

nepomoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neposkytnutí pomoci, odepření pomoci:

nepomsta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nemstění se, neprovedení pomsty:

neporušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neporušenost, bezúhonnost, neposkvrněnost:



neporušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neporušenost, bezúhonnost, neposkvrněnost:

neporušilost subst.f.i-kmen.kost StcS neporušenost, neposkvrněnost:

neporušitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS neporušenost, bezúhonnost, neposkvrněnost:

nepořád subst.m.o-kmen.dub StcS nepořádek, neuspořádanost, neřád (

nepořádnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepořádnost, nedostatek smyslu pro uspořádanost věcí:

neposédek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov neposeda, unruhiger Mensch:

neposédka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov neposeda, unruhiger Mensch:

neposkvrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neposkvrněnost, mravní čistota, bezúhonnost:

neposkvrňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov Makellosigkeit:

neposkvrněnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Makellosigkeit:

neposlúchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neposlouchání něčeho, nenaslouchání něčemu:

neposlušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neposlušnost, neposlušenství (

neposlušník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk neposlouchající (boha), svévolník:

neposlušnost subst.f.i-kmen.kost StcS neposlušnost (vůči někomu), nepodřizování se autoritě (někoho):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostavení se podle závazku do něčí moci:

nepostúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (čeho) nepostoupení, neodevzdání do vlastnictví:

nepoškvrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neposkvrněnost, mravní čistota, bezúhonnost:

nepoškvrňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS neposkvrněnost, bezúhonnost

nepoškvrněnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Makellosigkeit:

nepotřěba subst.f.a-kmen.žena StcS nepotřebná věc, neužitečná věc:

nepovětřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov zkažený vzduch, schlechte Luft:

nepovlovnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nepovolnost, Unwillfährigkeit;

nepovoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepovolení, nesvolení:

nepovolnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepovolnost, nepoddajnost, neústupnost:

nepovzdvihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevypínání se, nevynášení se nad jiné:

nepoznalost subst.f.i-kmen.kost StcS neznalost, nevědomost:

nepoznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neznalost (někoho n. něčeho), nevědomost, nevědění (o někom n. o něčem):

nepoznávánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nenabývání zkušenosti pohlavního styku s někým, nepoznávání někoho (

nepozornost subst.f.i-kmen.kost StcS věc nezasluhující pozornosti, nicotnost:

nepožitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS špatné trávení, nedokonalé zpracovávání potravy při trávení:

nepožívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neužívání, nepoužívání:

nepožívánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov neužívání, Nichtgebrauchen:

neprácě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov nepráce, nesvízel;

nepravda subst.f.a-kmen.žena StcS nepravda, nepravdivost, lež:

nepravedlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepravost, špatný skutek, porušení zákona božího, hřích:

nepravedlník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk nespravedlivý, rušitel božího zákona, hříšník:

nepravedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nespravedlnost, bezpráví:

nepravednost subst.f.i-kmen.kost StcS nespravedlnost, bezpráví:

nepravelnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nespravedlnost, Ungerechtigkeit;

neprávie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bezpráví, nespravedlnost, křivda:

neprávnost subst.f.i-kmen.kost StcS bezpráví, nespravedlnost, křivda:

neprávo subst.n.o-kmen.město StcS neprávo, opak práva, něco protiprávního:

nepravost subst.f.i-kmen.kost StcS neupřímnost, klam, faleš, šalba, podvod:

nepravota subst.f.a-kmen.žena StcS nespravedlivost, hříšnost:



neprázden subst.f.i-kmen.kost StcS zaneprázdnění, zaměstnání (něčím);

neprázdn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zaneprázdnění, zaměstnání (něčím);

neprázdnost subst.f.i-kmen.kost StcS zaneprázdnění, zaměstnání (něčím);

neprázn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov zaneprázdnění, Beschäftigung, Sorge;

neprodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neprodání, neuskutečnění prodeje:

neprohlédnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřihlédnutí k něčemu, nevěnování pozornosti něčemu:

neprojdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neproniknutelné místo, kam lze těžko proniknout, tajná komnata:

neproměňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neproměnnost, neměnnost, stav nepodléhání změnám, stálost:

neproměňenost subst.f.i-kmen.kost StcS neproměnnost, neměnnost, stálost:

neproměnnost subst.f.i-kmen.kost StcS neproměnnost, neměnnost, stálost:

nepropuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepropuštění, nepostoupení původní vrchnosti:

neprospěch subst.m.o-kmen.zvuk StcS neprospěch n. neúspěch, nezdar:

neprostupnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nepřípadnost, nevhodnost, Unschicklichkeit:

neprovedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neprokázání, nedokázání:

nepřák subst.m.o-kmen.pták StcS bájný antický pták tragopan:

nepřál subst.m.o-kmen.had StcS bájný antický pták tragopan:

nepřátel subst.m.jo-kmen.učitel MSS nepřítel, odpůrce, protivník, sok

nepřátelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepřátelství, nepřátelský poměr k někomu:

nepřázen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepřátelství, nepřátelský poměr, nevraživost, zášti:

nepřázeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nepřízeň, nepřátelství, Ungust, Feindschaft;

nepřěmoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřemožitelnost, nepřekonatelnost, nezvládnutelnost:

nepřěmoženost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřemožitelnost, nepřekonatelnost, neporazitelnost:

nepřěstánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřestávání, trvání bez přerušení:

nepříčina subst.f.a-kmen.žena GbSlov nevěc:

nepřiestupnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nepřípadnost, nevhodnost, Unschicklichkeit:

nepřietel subst.m.jo-kmen.přietel zaklad-cele_paradigma-nepřietel/PL-nepřátel GbSlov nepřítel, Feind;

nepřietelkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS nepřítelkyně (osobní), žena nepřátelsky zaměřená proti někomu;

nepřietelkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS nepřítelkyně, odpůrkyně

nepřietelnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS nepřítelkyně, odpůrkyně

nepřietelstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřátelství, nepřátelský poměr k někomu:

nepřietelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepřátelství, nepřátelský poměr k někomu:

nepřiezen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepřátelství, nepřátelský poměr, nevraživost, zášti:

nepřiezeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nepřízeň, nevraživost, nepřátelství

nepřiezn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepřátelství, nepřátelský poměr, nevraživost, zášti:

nepřieznost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřátelství, nepřátelský vztah, záští:

nepříhodnost subst.f.i-kmen.kost StcS neschopnost náležité funkce, chorobnost:

nepříchopnost subst.f.i-kmen.kost StcS schopnost nebýt ničím zasažen n. postižen:

nepříjemnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepříjemnost, nepříjemná věc n. jednání, protivenství:

nepřijětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřijeti, odmítnutí:

nepříjězda subst.f.a-kmen.žena StcS nepříjezd, nedostavení se:

nepřijímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřijímání, odmítání:

nepřijimatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS nepřijimatel, kdo nepřijímá:

nepříklad subst.m.o-kmen.dub StcS špatný příklad, pohoršující příklad:

nepřikrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřikrytí, neopatření krytem:



nepříležalost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nenáležitost, unbillige Weise:

nepříležitost subst.f.i-kmen.kost StcS nevhodnost, nevýhodnost, nepříhodnost:

nepříměřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opak příměří n. míru, válečné období, válečný stav:

nepřímiřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opak příměří n. míru, válečné období, válečný stav:

nepřinucenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřinucení, vlastní vůle:

nepříprava subst.f.a-kmen.žena GbSlov nepřipravenost, Mangel an Vorbereitung:

nepřipravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nepřipravenost, špatná připravenost

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřipravenost, špatná připravenost na něco:

nepřístup subst.m.o-kmen.dub StcS nepřístupnost, nemožnost přístupu:

nepřistúpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřistupování:

nepřístupnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřístupnost, nemožnost přístupu:

nepřítomnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřítomnost, chybění mezi přítomnými:

nepřivolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nesouhlas, Nichtbeipflichten:

nepřivoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřivolení, nesvolení, nesouhlas:

nepuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neupuštění od něčeho, nevzdání se, udržení něčeho:

nepytadlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevyzpytatelnost, nevyzkoumatelnost, nezbadatelnost:

neráčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nelibost, nevole, pohoršení:

neráčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nelibost, nevole, pohoršení:

nerána subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS co je opakem rány (pohromy), blaho, štěstí:

nerčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevyřčení, nevynesení:

nerod subst.m.o-kmen.had StcS druh ryb (n. rybí potěr):

neroda subst.f.a-kmen.žena StcS nechtění, nechuť:

neróda subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov člověk tvrdošíjný, zarputilý,

neródcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nerozumný člověk, pošetilec (?):

neroděčna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svévole, zarputilost:

nerodnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nerozumná žena, pošetilka (?):

neródnicě subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov žena tvrdošíjná, zarputilá:

nerodstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svévole, zarputilost;

nerodstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svévole, zarputilost;

nerovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerovnost, nestejnost, rozdílnost, různost:

nerovník subst.m.o-kmen.hoch StcS odpůrce, protivník, nepřítel, sok:

nerovnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerovnost, pokřivenost;

nerozdiel subst.m.o-kmen.dub StcS nerozdíl, shoda(?):

nerozdielnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozdělitelnost, nedělitelnost, nerozdílnost (

nerozeznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozeznávání, neschopnost rozeznat (pravdu od lži ap.):

nerozhřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozhřešení, neposkytnutí rozhřešení:

nerozlučnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozlučnost, nerozlučitelnost, neodlučitelnost:

nerozmysl subst.m.o-kmen.dub StcS nerozvážení, nedostatek rozvahy, neuvážlivost:

nerozmyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nerozvážení, Unbedacht:

nerozmyšľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozvážení, nepromyšlení, neuvážení:

nerozom subst.m.o-kmen.dub StcS nerozum, nedostatečná schopnost rozumové úvahy n. poznání, nerozumnost:

nerozomnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozumnost, nedostatečná schopnost rozumové úvahy n. poznání, rozumová omezenost:

nerozpač subst.f.i-kmen.kost StcS neochvějnost, vytrvalost:

nerozpačnost subst.f.i-kmen.kost StcS neochvějnost, vytrvalost:



nerozpaka subst.f.a-kmen.žena GbSlov longanimitas

nerozpakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozpakování se, neochvějnost, vytrvalost:

nerozsuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neposuzování něčeho, neuvažování o něčem:

nerozšafnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozšafnost, nerozvážnost, neprozíravost:

nerozum subst.m.o-kmen.dub GbSlov Nemoudrost, Torheit:

nerozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozumění (něčemu), nechápání (něčeho):

nerozumnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozumnost, nedostatečná schopnost rozumové úvahy n. poznání, rozumová omezenost:

nerozvážnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozvážnost, ukvapenost:

neróždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS jakákoli dřevina kromě křoví:

nerv subst.m.o-kmen.dub StcS útvar v lidském těle ovládající

neřád subst.m.o-kmen.dub GbSlov Nepořádek, Unordnung:

neřádnost subst.f.i-kmen.kost StcS neřádnost, nemravnost, hanebnost:

neřčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevyřčení, nevynesení:

neřest subst.f.i-kmen.kost GbSlov Tření (ryb), Laichen:

neřest subst.m.o-kmen.dub StcS trdliště, místo tření ryb (?):

neřiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neříkání, neodříkávání, nepronášení textu:

neřieźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezřízení, neuspořádání, nepravidelnost (?):

nesbeda subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov bujník, ungestümer Mensch;

nesbedník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov bujník, nevázaný člověk, ungestümer Mensch;

nesbednost subst.f.i-kmen.kost StcS nevázanost, nespoutanost, neukázněnost:

nesboženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neštěstí, veliká nehoda, pohroma:

nesbožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neštěstí, veliká nehoda, pohroma:

nesbytedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS neschopnost pokojného soužití, svárlivost, nesnášenlivost:

nesbytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nebydlení spolu, Nichtbeisammenwohnen;

nesčastnost subst.f.i-kmen.kost StcS neštěstí, neblahý úděl (stav), bída, soužení:

nesčěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neštěstí, neblahý úděl (stav), bída, soužení:

nesdobizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS špatnost, zlé činy, ohavnost:

nesdravie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemoc, onemocnění, choroba, neduh:

nesdržělivost subst.f.i-kmen.kost StcS nezdrženlivost, neschopnost zdržet se tělesného ukojení, neovládání se:

nesdržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neudržení, nezadržení:

nesdržitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo nedodržel (nesplnil) závazek:

nesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesení, přepravování v rukou n. na ramenou, přenášení:

nesětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesetí, nezasévání:

nesetrvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesetrvání, neschopnost setrvat (vydržet), nevytrvání, nevytrvalost v ničem:

nesetrvánlivost subst.f.i-kmen.kost StcS nevytrvalost, neschopnost vytrvat v ničem:

neseznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neučinění výpovědi, nepodání svědectví, neosvědčení (?):

neshověnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neochota vyhovět někomu, příkrost, nedostatek shovívavosti k někomu:

nescházenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov neschazení (se), Nichtzusammenkommen:

nescházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nescházení se, neshromažďování se:

neschovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepochování, nepohřbení:

nesila subst.f.a-kmen.žena GbSlov slabost, Schwäche:

nesíla subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS nedostatek síly, slabost, nepevnost

nesilnost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek síly, slabost, nepevnost:

nesjednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nejednotnost, neshoda, rozdílnost:



neskľudnost subst.f.i-kmen.kost StcS neklid, nepokojnost:

neskodlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neposkvrněnost, mravní čistota, bezúhonnost, nevinnost:

neskonánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neskončení, neukončení, trvání bez konce:

neskrocenost subst.f.i-kmen.kost StcS nezkrocenost, divokost, bujnost:

neskrovnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesmírná velikost, ohromnost:

neskutek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS při činu nebo mimo čin:

neslanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS tupý člověk, omezenec:

nesličenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nešlechetnost, hanebnost

nesličenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nešlechetnost, hanebnost

nesličnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS nesličný, nehezký člověk, ošklivec:

nesličnost subst.f.i-kmen.kost StcS nehezkost, nesličnost (

nesľub subst.m.o-kmen.dub StcS neslib, nedání slibu, neslíbení:

neslucha subst.f.a-kmen.žena StcS neslušnost, necudnost, nestoudný skutek:

neslušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřístojnost, neslušnost (

neslušník subst.m.o-kmen.hoch StcS neslušný, špatný člověk, ničemník:

neslušnočíncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neslušný, špatný člověk, ničemník:

neslušnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřístojnost, nenáležitý skutek, nepravost:

nesmazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesmazatelnost, nezrušitelnost:

nesmělnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesmělost, neodvážnost, bázlivost

nesmělost subst.f.i-kmen.kost StcS nesmělost, nedostatek odvahy (k něčemu);

nesměra subst.f.a-kmen.žena GbSlov nemírnost, Unmasz, Unmäszigkeit:

nesmiera subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS nesmírnost, nezměrná velikost, bezmeznost:

nesmierna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neumírněnost, neukázněnost, nezdrženlivost:

nesmiernost subst.f.i-kmen.kost StcS bezměrnost, nezměřitelnost, neomezenost;

nesmieřnost subst.f.i-kmen.kost StcS bezměrnost, nezměřitelnost, neomezenost;

nesmiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesmíšení, zachování čistoty bez příměsku, neporušení:

nesmilnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesmilnost, zdrženlivost v pohlavním životě, cudnost:

nesmilstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesmilnost, zdrženlivost v pohlavním životě, cudnost:

nesmrtedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesmrtelnost, nepodléhání smrti, nezahubitelnost, věčnost:

nesmrtelnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Unsterblichkeit;

nesmrten subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nesmrtelný (nesmrtelná duše), jehož údělem je život věčný:

nesmysl subst.m.o-kmen.dub StcS nerozum, nedostatečná schopnost rozumové úvahy n. poznání, rozumová omezenost:

nesmyslenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozum, nemoudrost, pošetilost:

nesmyslník subst.m.o-kmen.hoch StcS pošetilec, bloud, nesmyslník (

nesmyslnost subst.f.i-kmen.kost StcS nerozumnost, nemoudrost, pošetilost, hloupost:

nesmyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nerozum, nemoudrost, pošetilost

nesmyšľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozum, nemoudrost, pošetilost:

nesnadenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesnáz, obtíž, potíž, svízel;

nesnádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nesnáz, obtíž, potíž, těžkost:

nesnadnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obrazné vyjádření, alegorie, jinotaj:

nesnadnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesnadnost, obtížnost, těžkost (něčeho):

nesnadstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov těžkost, nesnáze, Schwierigkeit:

nesnaha subst.f.a-kmen.žena StcS nesnaživost, nedostatek snahy, nedbalost:

nesnáz subst.f.ja-kmen.tvrz StcS nesnadnost, obtížnost, těžkost (něčeho):



nesnázě subst.f.ja-kmen.tvrz GbSlov Nesnadnost, těžkost, obtíž, Schwierigkeit:

nesnázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nesnáz, svízel, těžkost:

nesnaženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesnaživost, nedostatek snahy, nedbalost:

nesnažnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesnaživost, nedostatek snahy n. horlivosti, nedbalost:

nesnesitedlnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov netrpělivost, Ungeduld:

nesnesitelnost subst.f.i-kmen.kost GbSlov netrpělivost, Ungeduld:

nesomec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov sicarius

nesomeč subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo (tajně při sobě) nosí meč, úkladný vrah:

nespamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezapamatování si, neudržení v paměti něčeho:

nespánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bdění, setrvávání v bdělém stavu (beze spánku):

nespěch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov nespěchání, prodlévání, Verzogerung:

nesplacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesplácení, neuhrazování nějaké dlužné částky:

nesplňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesplnění, neuvedení ve skutek, nedodržení:

nesporota subst.f.a-kmen.žena StcS nehospodárnost, stav nepřinášející možný užitek:

nespravedlivost subst.f.i-kmen.kost StcS nespravedlivost, jednání v rozporu s právem, zvůle;

nespravedlník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk nespravedlivý, rušitel božího zákona, hříšník:

nespravedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepravost, nenáležitá věc, špatnost:

nespravednost subst.f.i-kmen.kost StcS nepravost, nenáležitá věc, špatnost:

nesprávnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepravost, nešlechetnost, špatnost:

nesprostenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neupřímnost, obojakost, faleš:

nesprostnost subst.f.i-kmen.kost StcS neupřímnost, obojakost, faleš:

nesrovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesrovnalost, neshoda, rozpor:

nesrozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neporozumění, nepochopení:

nesstálost subst.f.i-kmen.kost StcS nestálost, pomíjejícnost, časnost:

nesstánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesetrvání n. nesetrvávání, neschopnost vytrvat, nevytrvalost:

nesstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepostoupení, neodevzdání do držby (do „drženie“, v. t.):

nestálost subst.f.i-kmen.kost StcS nestálost, pomíjejícnost, časnost:

nestánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostavení se k právnímu jednání (

nestateč subst.f.i-kmen.kost StcS nicotnost, neužitečná, bezvýznamná věc, nicota:

nestatečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemohoucnost, slabost:

nestatečník subst.m.o-kmen.hoch StcS ničema, darmošlap:

nestatečnost subst.f.i-kmen.kost StcS nemohoucnost, slabost, nedokonalost (fyzická n. duševní):

nestatečnóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS marnůstka, nicůtka:

nestatenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS slabost, mdloba:

nestávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostavování se k právnímu jednání (před soud):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostavení se (k soudu ap.):

nestorián subst.m.o-kmen.pán StcS nestorián, stoupenec učení biskupa Nestoria:

nestorín subst.m.o-kmen.pán StcS nestorián, stoupenec učení biskupa Nestoria:

nestřěsk subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá tučnolistá rostlina neztrácející zeleň po celý rok (netřesk střešní, Sempervivum tectorum L; rozchodník, Sedum L ap.):

nestřiezlivost subst.f.i-kmen.kost StcS nezdrženlivost, neumírněnost, nestřízlivost (

nestud subst.m.o-kmen.dub StcS nestoudnost, špatné jednání beze studu, nestydatost;

nestudatost subst.f.i-kmen.kost StcS nestydatost, nestoudnost, necudnost:

nestúdnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nestoudnice, hanobitelka:

nestydatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nestyda, nestoudník:



nestydatenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nestydatost, nestoudnost, necudnost:

nestydatost subst.f.i-kmen.kost StcS nestydatost, nestoudnost, naprostý nedostatek studu, bezostyšnost;

nestydatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nestydatost, nedostatek studu:

nestyděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nestydatost, necudnost, smilnost:

nestydkost subst.f.i-kmen.kost StcS nestydatost, nedostatek studu, bezostyšnost:

nestydlevost subst.f.i-kmen.kost StcS nestydatost, drzost:

nestydlivost subst.f.i-kmen.kost StcS nestydatost, drzost:

nesúsěd subst.m.o-kmen.pán StcS nesnášenlivý soused, kdo se nechová sousedsky:

nesvacenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov člověk nesvěcený, ungeweihter Mensch:

nesvár subst.m.o-kmen.dub StcS nesvár, svár, různice:

nesvěcenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov člověk nesvěcený, ungeweihter Mensch:

nesvědomost subst.f.i-kmen.kost StcS nevědomost, neznalost, nevědění:

nesvětlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nesvětlo, opak n. nedostatek světla, stín:

nesvítězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezvítězení nad někým, nepokoření někoho:

nesvítěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezvítězení nad někým, nepokoření někoho:

nesvoboda subst.f.a-kmen.žena StcS nesvoboda, stav bez svobody, nedostatek svobody:

nesvobodenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesvoboda, nedostatek svobody;

nesvobodnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesvoboda, nedostatek svobody:

nesvolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nesvolení, nesouhlas

nesvoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nesvolení, nesouhlas, odpor:

nesvornost subst.f.i-kmen.kost StcS nesvornost, nejednotnost, nejednota:

nesvrchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedokonalost, nedostatečnost:

nesvrchovanost subst.f.i-kmen.kost StcS nedokonalost, neplná míra žádoucích vlastností (schopností), nedostatečnost:

nesyn subst.m.u-kmen.syn GbSlov Nichtsohn:

nesýta subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov nenasyta, Nimmersatt;

nesytka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nenasytný hlad, vlčí hlad, bulimie:

nesytnost subst.f.i-kmen.kost StcS nenasytnost, chtivost:

nesytost subst.f.i-kmen.kost StcS nenasytnost, hltavost, chtivost (

neščedrota subst.f.a-kmen.žena StcS neštědrost, skoupost, lakomost:

neščěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov neštěstí, Unglück, Unheil;

nešeptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nešeptání, nemluvení potichu do ucha (?):

nešeřědstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neposkvrněnost, mravní čistota, bezúhonnost:

nešetrnost subst.f.i-kmen.kost StcS neopatrnost, nedostatek péče, nepozornost:

neškoda subst.f.a-kmen.žena StcS neškodnost, nezpůsobení škody:

neškodlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS neposkvrněnost, mravní čistota, bezúhonnost, nevinnost

neškodnost subst.f.i-kmen.kost StcS neškodnost, nepůsobení škody, stav bez ohrožení nějakým nárokem (

nešlechetenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nešlechetnost, nešlechetná vlastnost n. zvyklost, špatnost:

nešlechetnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nešlechetnice, hanebnice, ničemnice:

nešlechetník subst.m.o-kmen.hoch StcS nešlechtic původem i chováním, člověk nízký rodem i svou činností:

nešlechetnost subst.f.i-kmen.kost StcS neušlechtilost, nedokonalost, ubohost:

nešlechník subst.m.o-kmen.hoch StcS nešlechtic původem i chováním, člověk nízký rodem i svou činností:

nešlechta subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nešlechtic, člověk neurozený:

nešpor subst.m.o-kmen.dub GbSlov Doba uprostřed mezi polednem a večerem, Vesperzeit:

nešproch subst.m.o-kmen.zvuk StcS replika na průpovídku:



nešvara subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov člověk nešvarný.

nešvarnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevzhlednost, ošklivost:

netbač subst.m.jo-kmen.muž GbSlov nedbalec, nachlässiger Mensch:

netbačivost subst.f.i-kmen.kost GbSlov nedbalost, Nachlässigkeit:

netbalec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov nedbalec, nachlässiger Mensch;

netbalivost subst.f.i-kmen.kost StcS nedbalost, nedostatek péče, nepečlivost:

netbalost subst.f.i-kmen.kost StcS nedbalost, zanedbání povinnosti:

netbalstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedbalost, nepečlivost:

netbánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedbání, nedbalé pomíjení (něčeho n. někoho), nestarání se (o něco, o někoho);

netbánlivost subst.f.i-kmen.kost StcS nedbalost, nedostatek péče, nepečlivost;

netbavost subst.f.i-kmen.kost StcS nedbalost, nepečlivost:

netčicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS nádoba na obětiny:

netěk subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

nětek subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

netěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedostatek potěšení, nedostatek radosti z někoho:

nětička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rozněcovačka (ohně), topička:

netiek subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

netík subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

nětík subst.m.o-kmen.zvuk StcS sleziník, Asplenium L (zejména s. červený, s. routička a s. netíkovitý, dříve netík, Adiantum capillus Veneris Bayer):

netopýř subst.m.jo-kmen.meč MSS netopýr

netrefnost subst.f.i-kmen.kost StcS nenáležitost, nepravost, špatnost:

netresktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nekárání, ponechání bez výtek:

netrpědlivost subst.f.i-kmen.kost StcS opak trpělivosti, neochota snášet utrpení n. příkoří, nesmířenost se svým údělem, nepokornost:

netrpedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS neochota snášet utrpení n. příkoří, nepokornost:

netrpědlnost subst.f.i-kmen.kost StcS neochota snášet utrpení n. příkoří, nepokornost:

netrpelivost subst.f.i-kmen.kost StcS opak trpělivosti, neochota snášet utrpení n. příkoří, nesmířenost se svým údělem, nepokornost:

netrpělivost subst.f.i-kmen.kost StcS opak trpělivosti, neochota snášet utrpení n. příkoří, nesmířenost se svým údělem, nepokornost:

netrpělivóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepříjemnůstka, maličkost nejsoucí člověku po chuti:

netrpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS netrpění, nesnášení:

netrpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS netrpění, nesnášení:

netrpnost subst.f.i-kmen.kost StcS netrpění, nesnášení:

netrudovatina subst.f.a-kmen.žena StcS nemalomocenství, nepostiženost malomocenstvím:

netrvalost subst.f.i-kmen.kost StcS netrvalost, netrvanlivost, pomíjejícnost:

netřěk subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá tučnolistá rostlina neztrácející zeleň po celý rok (netřesk střešní, Sempervivum tectorum L; rozchodník, Sedum L ap.):

netřěsk subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá tučnolistá rostlina neztrácející zeleň po celý rok (netřesk střešní, Sempervivum tectorum L; rozchodník, Sedum L ap.):

netřeš subst.m.o-kmen.dub StcS dužnatá tučnolistá rostlina neztrácející zeleň po celý rok (netřesk střešní, Sempervivum tectorum L; rozchodník, Sedum L ap.):

netřěšek subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá tučnolistá rostlina neztrácející zeleň po celý rok (netřesk střešní, Sempervivum tectorum L; rozchodník, Sedum L ap.):

netřěšk subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá tučnolistá rostlina neztrácející zeleň po celý rok (netřesk střešní, Sempervivum tectorum L; rozchodník, Sedum L ap.):

netvárnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevzhlednost, nehezkost, ošklivost:

netvářnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevzhlednost, nehezkost, ošklivost:

netvrdost subst.f.i-kmen.kost StcS něco nepevného, slabé místo, nedostatečné opevnění:

neučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neučenost, nedostatek vědomostí, neznalost:

neučenost subst.f.i-kmen.kost StcS neučenost, nedostatek vědomostí, neznalost:

neučiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neučinění, nevykonání:



neúčsta subst.f.a-kmen.žena StcS neúcta k někomu, znevážení, zneuctění někoho:

neučščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zneuctění, potupení:

neudatenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neudatnost, nedostatek zmužilosti, nestatečnost:

neudatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nedostatek udatnosti, nestatečnost

neudatstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neudatnost, nestatečnost:

neudělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevystavení dokumentu:

neufánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedoufání, nedostatek naděje, malověrnost:

neúchylnost subst.f.i-kmen.kost StcS neochvějnost, pevnost:

neujiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezajištění, nedostatečná záruka:

neuka subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS nevzdělanec, člověk neučený:

neúkľud subst.m.o-kmen.dub StcS neklid, nepokoj, rozrušení mysli, znepokojení:

neúkľudnost subst.f.i-kmen.kost StcS neklid, stav rozrušení mysli, znepokojení:

neuléčivost subst.f.i-kmen.kost StcS nevyléčitelnost, nezhojitelnost:

neumělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk neumějící, neovládající něco:

neumělost subst.f.i-kmen.kost StcS neumělost, nedovednost (v něčem), neumění, neschopnost (něčeho):

neuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neumění, neschopnost (něčeho), nedovednost (v něčem):

neúměrnost subst.f.i-kmen.kost StcS nesmírnost, bezmeznost:

neumětedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevědomost, nevědění, neznalost:

neumětedlstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nevědomost, neznalost:

neumětelnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevědomost, nevědění, neznalost:

neumětelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nevědomost, neznalost:

neumieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neumírání, zachování života:

neupodobňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřipodobnění se k někomu, vzdálení se od vzoru, opuštění příkladu někoho:

neupokojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepokoj, rozbroje:

neupomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neupomínání o něco, nevznášení nároků na něco:

neuprážďňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaneprázdnění, starost (n. tíseň?):

neupřiemnost subst.f.i-kmen.kost StcS neupřímnost, licoměrnost, pokrytectví, faleš:

neupřiemost subst.f.i-kmen.kost StcS neupřímnost, licoměrnost, pokrytectví, faleš:

neuptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezjištění, nevyšetření, nepoznání:

neúroda subst.f.a-kmen.žena StcS neúroda, špatná sklizeň n. neplodnost země:

neurozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS neurozenost, nízký původ

neuroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neurozenost, nízký původ:

neuroźenost subst.f.i-kmen.kost StcS opovržení, ubohost:

neurozenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS neurozenost, nízký původ

neuroźenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opovržení, nevážnost, ubohost:

neúřědník subst.m.o-kmen.hoch StcS neúředník, kdo není úředníkem:

neustavičenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nestálost, netrvalost, pomíjivost, časnost:

neustavičenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nestálost, nevytrvalost, vrtkavost:

neustavičnost subst.f.i-kmen.kost StcS nestálost, proměnlivost, měnlivost:

neustavičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nestálost, pomíjejícnost, nevytrvalost, vrtkavost

neústavnost subst.f.i-kmen.kost StcS nestálost, proměnlivost, měnlivost:

neustúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neustoupení, neupuštění od něčeho, nezanechání něčeho, setrvávání v něčem:

neústupnost subst.f.i-kmen.kost StcS neústupnost, nepovolnost, zatvrzelost (v něčem), neústupné trvání na něčem:

neušlechtilost subst.f.i-kmen.kost StcS neušlechtilost, bezvýznamnost, ubohost:



neutěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neutěšitelnost, bezútěšný stav, zoufalství:

neuvěřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neuvěření, nepřiložení víry (něčemu), malověrnost:

neuvěřitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS neochota uvěřit, malověrnost:

neuzrálost subst.f.i-kmen.kost StcS neuzrálost, nedozrálost:

neužitečnost subst.f.i-kmen.kost StcS neužitečnost, nepotřebnost k živobytí:

neužitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS škoda, opak užitku, újma:

neváženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znevažování, přehlížení (něčeho), nevážnost (k něčemu):

nevážnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevážnost (k něčemu), znevažování, přehlížení (něčeho);

nevděčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nevděčnost, nevděk

nevděčenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nevděčnost, splácení dobra zlem (

nevděčník subst.m.o-kmen.hoch StcS nevděčník, člověk splácející dobro zlem:

nevděčnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevděčnost, nevděk (za něco), splácení nějakého dobra zlem (

nevděčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nevděčnost, nevděk

nevděčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nevděčnost, nevděk

nevěc subst.f.i-kmen.kost StcS co není skutečná věc, symbol:

nevěčnost subst.f.i-kmen.kost StcS netrvalost, časnost, pomíjejícnost:

nevěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevědění, nevědomost, (o někom, o něčem), neznalost (někoho, něčeho):

nevědka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nevědomost, nerozumnost, hloupost:

nevědomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevědění, nevědomost (o něčem), neznalost (něčeho):

nevědomost subst.f.i-kmen.kost StcS nevědomost, nevědění (o někom, o něčem), neznalost (někoho, něčeho):

nevědomstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevědomost, hloupost:

nevěhlas subst.m.o-kmen.chlap StcS nerozumný člověk, pošetilec:

nevěhlasenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nerozum, nerozumnost, pošetilost:

nevěhlasstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nerozum, nerozumnost, pošetilost

nevěhlasstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nerozum, nerozumnost, pošetilost:

nevěra subst.f.a-kmen.žena StcS nevěra, porušení věrnosti, věrolomné jednání, zrada:

nevěrník subst.m.o-kmen.hoch StcS věrolomník, zrádce:

nevěrnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevěrnost, věrolomnost, proradnost:

nevěřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevěrectví, nevíra v pravého boha,

neveselé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neveselí, smutek, chmurnost:

nevěst subst.f.i-kmen.kost StcS bezvědomí n. porucha vědomí (?):

nevěsta subst.f.a-kmen.žena StcS nevěsta, dívka n. žena, která se vdává n. má před svatbou:

nevěstčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS chování vlastní nevěstce, prostituce, smilstvo:

nevěsticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nevěstka, prodejná žena, prostitutka:

nevěstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nevěstka, prodejná žena, prostitutka:

nevídanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevídání někoho, nesetkávání se s někým:

nevidař subst.m.jo-kmen.meč StcS kámen domněle působící neviditelnost:

neviděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevidění, nevnímání zrakem:

nevidomec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nevidomý člověk, nevidomec (n. člověk se spalným zrakem?):

nevidomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevidění, nevnímání zrakem:

nevidomost subst.f.i-kmen.kost StcS neviditelná boží podstata n. souhrn neviditelných božích vlastností:

neviera subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS nevěra, porušení věrnosti, věrolomné jednání, zrada:

nevina subst.f.a-kmen.žena StcS nevina, nedopuštění se viny, stav bez viny:

nevinňák subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk bez viny, nevinný:



nevinňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS neviňátko, nevinné malé dítě:

nevinnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevina, nedopuštění se viny, stav bez viny:

nevist subst.f.i-kmen.kost StcS neschopnost vidět, nejspíše porucha zraku neprovázená vnějším příznakem (srov.

nevjehla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nesouzvuk, nelibozvuk, disharmonie:

nevládyčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opovržení, ubohost:

nevládyka subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS nešlechtic, člověk neurozený:

nevlastnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevlastní, přenesený význam:

nevloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevložení, nezapsání, nezaznamenání:

nevod subst.m.o-kmen.dub StcS nevod, větší vlečná síť k lovení ryb (zatahováním k břehu):

nevodář subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce nevodů:

nevódek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malý nevod:

nevodina subst.f.a-kmen.žena StcS místo bez vody, vyprahlá krajina, poušť:

nevodnář subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce nevodů:

nevodník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce nevodů:

nevodnost subst.f.i-kmen.kost StcS místo bez vody, vyprahlá krajina, poušť:

nevole subst.f.ja-kmen.dušě StcS nevůle, nechtění:

nevóle subst.f.ja-kmen.dušě StcS nevůle, nechtění:

nevolenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlá vůle, zloba:

nevolník subst.m.o-kmen.hoch StcS nevolník, člověk nesvobodný:

nevolnost subst.f.i-kmen.kost StcS nedostatek volnosti, nesvoboda, závislost:

nevpuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřipuštění k něčemu, zabránění v něčem:

nevracěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevracení se:

nevrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevrácení, nenavrácení, neodevzdání zpět:

nevraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevražení, sočení, řevnivost na někoho:

nevstupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevstupování do něčeho, nezaujímání místa v něčem:

nevtipa subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS nevtipa, nedovtipný člověk:

nevtipnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevtipnost, nedostatek důvtipu, důmyslu:

nevybieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevybírání, nevyzvedávání:

nevydánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevydání, neodevzdání do vlastnictví n. pravomoci:

nevydávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neodvádění, neodevzdávání:

nevyhoščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepropuštění poddaného k odchodu na jiné panství:

nevychoděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepřechodnost, intranzitivnost:

nevýličnost subst.f.i-kmen.kost StcS nevytříbenost, neumělost:

nevýmluvnost subst.f.i-kmen.kost StcS neschopnost mluvit:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevypověditelnost, nevypravitelnost (

nevyplňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezaplacení, nesplacení, neuhrazení:

nevyrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neučinění výpovědi, nevyjádření se:

nevysvoboźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neodvrácení právního nároku další osoby na něco (při majetkových převodech):

nevyvaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevyvázání, neuvolnění z právního závazku:

nevyznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neučinění výpovědi,

nevzácnost subst.f.i-kmen.kost StcS neobliba u někoho:

nevzdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neodevzdání, nepostoupení:

nevzdora subst.f.a-kmen.žena StcS vzdor, něco činěného někomu navzdor, schválnost:

nevzdržělivost subst.f.i-kmen.kost StcS nezdrženlivost, neschopnost zdržet se tělesného ukojení, neovládání se:



nezabránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neobsazení:

nezachovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezachování, neuchování při životě:

nezachovávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezachovávání, nedodržování, přestupování:

nezákon subst.m.o-kmen.dub StcS nesluší se, nepatří se:

nezákonník subst.m.o-kmen.hoch StcS neřeholník, nezákoník (

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezalíbení (v něčem), neoblíbení si (něčeho):

nezamyšlenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS člověk neuskutečňující promyšleně svůj úmysl

nezamyšľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk nemající pevný úmysl, odhodlaně neuskutečňující svůj záměr:

nezaplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezaplacení, nesplacení, neuhrazení:

nezapsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezapsání, nezaznamenání, nezaregistrování:

subst.f.i-kmen.kost StcS nezbavení, stav bez úbytku, dostatek něčeho, snad sil(?):

nezbeda subst.m+f.a-kmen.vladyka GbSlov bujník, ungestümer Mensch;

nezbedník subst.m.o-kmen.hoch GbSlov bujník, nevázaný člověk, ungestümer Mensch;

nezbednost subst.f.i-kmen.kost MSS bujnost, nevázanost

nezboženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov neštěstí, Unglück;

nezbožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov neštěstí, Unglück;

nezbytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov nebydlení spolu, Nichtbeisammenwohnen;

nezcuzoloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezcizoložení, nezesmilnění cizoložstvím:

nezčěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov neštěstí, Unglück, Unheil;

nezdržělivost subst.f.i-kmen.kost StcS nezdrženlivost, neschopnost zdržet se tělesného ukojení, neovládání se:

nezdržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neudržení, nezadržení:

nezdržitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo nedodržel (nesplnil) závazek:

nezespánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevyspání:

nezhřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezhřešení, nespáchání hříchu:

nezhřěšitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS nezhřešitelnost, neschopnost hřešit:

nezměrnost subst.f.i-kmen.kost StcS nezměřitelnost, bezměrnost:

nezmiernost subst.f.i-kmen.kost GbSlov Nemírnost, nestřídmost, Übermasz, Unmäszigkeit:

neznaboh subst.m.o-kmen.hoch StcS neznaboh, bezbožník, hříšník:

neznamenánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedbání, ignorování, nebraní v úvahu:

neznámost subst.f.i-kmen.kost StcS neznámost, vlastnost být neznámým:

neznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS neznání, neznalost:

nezoránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezorání, neobdělání pluhem:

nezpósob subst.m.o-kmen.dub StcS neurovnanost, stav neuspořádanosti, nesoulad;

nezpósoba subst.f.a-kmen.žena StcS nedokonalá utvářenost, nedokonalost tvaru, neladnost:

nezpósobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nezpůsobilost, neschopnost

nezpósobilost subst.f.i-kmen.kost StcS nezpůsobilost (k něčemu), neschopnost (něčeho):

nezpósobnost subst.f.i-kmen.kost StcS nezpůsobilost (k něčemu), neschopnost (něčeho):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezpůsobilost, neschopnost:

nezpráva subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS nedodržení záruky za to, že něco prodaného není zatíženo pohledávkami n. právy kupujícímu neznámými:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nepoučení o něčem, neobeznámení s něčím:

nezroda subst.f.a-kmen.žena StcS neurozenost, nenáležitý původ:

nezřiezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nezřízenost, neumírněnost:

nezřieźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nevyrovnání, nevyrovnanost:

nezřieźenost subst.f.i-kmen.kost StcS neuspořádanost, nepořádek:



nezvláščnost subst.f.i-kmen.kost StcS nemajetnost, stav bez soukromého majetku:

nezvóle subst.f.ja-kmen.dušě StcS nepříjemnost, obtíž, nesnáz, těžkost:

nezvyklost subst.f.i-kmen.kost StcS nezvyklost, neobvyklost, neobyčejnost:

nežělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nelitování, neželení (

nežena subst.f.a-kmen.žena StcS nežena, dospělá osoba s jistými vlastnostmi připisovanými převážně mužům:

nežicenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postižení tvořením „nežitů“ (sub 1), zhnisání:

nežid subst.m.o-kmen.dub StcS těžko se hojící ohraničený zánět vnější tkáně (zpravidla hnisavý), nežit n. vřed n. bolák,

nežieznost subst.f.i-kmen.kost StcS nežíznivost, nedostatek pocitu žízně (?):

nežit subst.m.o-kmen.dub StcS těžko se hojící ohraničený zánět vnější tkáně (zpravidla hnisavý), nežit n. vřed n. bolák,

nežitník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk pokrytý nežity, vředy n. jinými hnisavými boláky:

nežitovicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS puchýřek nebo skvrna vyrážky,

neživel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS co není živel, co není jednou z pralátek jsoucna:

nežtovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina, které se používalo k léčení „nežitů“ a „nežtovic“:

nežtovicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS puchýřek nebo skvrna vyrážky,

nežtovička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS drobný puchýřek n. skvrnka vyrážky, zvláště neštovička:

nežtovičník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina, které se používalo k léčení „nežitů“ a „nežtovic“:

nežtóvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hemoroidy:

nicedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nitěnka, součást tkalcovského stavu (brda) opatřená očky na navlékání osnovních nití:

niestějě subst.f.ja-kmen.tvrz StcS otevřené ohniště (

niestějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malá pec n. nádoba k ohřívání pokrmů v peci:

niestějka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo obsluhuje ohniště (pec ap.), topič:

nigromancí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS černokněžnictví, černá magie, vyvolávání duchů, čarodějnictví:

nigromancie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS černokněžnictví, černá magie, vyvolávání duchů, čarodějnictví:

nichel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žluva, druh zpěvného ptáka:

nichel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

nikamar subst.m.o-kmen.dub StcS alabastr n. kámen vzhledem i vlastnostmi jej připomínající:

nikromancí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS černokněžnictví, černá magie, vyvolávání duchů, čarodějnictví:

nisan subst.m.indecl.alef StcS počáteční měsíc babylónského roku (název převzatý Židy), náš březen-duben:

nístěj subst.f.ja-kmen.tvrz StcS otevřené ohniště (

nit subst.f.i-kmen.kost StcS nit, spředené vlákno (lnu, vlny):

nitař subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce nití:

nitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nitěnka, součást tkalcovského stavu (brda) opatřená očky na navlékání osnovních nití:

nitidlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nitěnka, součást tkalcovského stavu (brda) opatřená očky na navlékání osnovních nití:

nitidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nitěnka, součást tkalcovského stavu (brda) opatřená očky na navlékání osnovních nití:

nitka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nitka, krátká nit:

nitník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce nití:

nitr subst.m.o-kmen.dub StcS sanytr, salnitr, ledek obecný (draselný):

niva subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS nezalesněný pozemek v nižších polohách vhodný k obdělání, niva (

níva subst.f.a-kmen.žena StcS nezalesněný pozemek v nižších polohách vhodný k obdělání, niva (

nivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší nezalesněný pozemek v nižších polohách vhodná k obdělání, nivka (

nívka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší nezalesněný pozemek v nižších polohách vhodná k obdělání, nivka (

nizan subst.m.indecl.alef StcS počáteční měsíc babylónského roku (název převzatý Židy), náš březen-duben:

nízina subst.f.a-kmen.žena StcS místo ležící nízko (v něčem), hlubina (něčeho):

nízko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nevysoké místo, místo v malé výšce:



nízkost subst.f.i-kmen.kost StcS malá výška:

nizost subst.f.i-kmen.kost StcS místo nízko v něčem, hlubina něčeho:

nížě subst.f.ja-kmen.dušě StcS hloubka, rozměr daný vzdáleností k nejnižšímu okraji:

níženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sklánění, nížení (

nížina subst.f.a-kmen.žena StcS místo ležící nízko (v něčem), hlubina (něčeho):

nížka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jistá část těla, snad krční obratel umožňující sklon hlavy (?):

nobl subst.m.jo-kmen.meč StcS cizí peníz (anglický), mince z drahého kovu:

noc subst.f.i-kmen.kost StcS noc, doba mezi západem a východem slunce, noční doba (opak dne):

nocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS notování, notění (

nocirovnost subst.f.i-kmen.kost StcS rovnodennost, ekvinokce:

nocleh subst.m.o-kmen.zvuk StcS nocování, spaní v noci:

nocna subst.f.a-kmen.žena StcS nokturn, část nočních modliteb breviáře (?):

nocovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nocování, nocleh:

noh subst.m.o-kmen.pták StcS velký dravý pták, nejspíše podobný supu n. orlu; označuje ptáka nadpřirozených rozměrů n. různé druhy ptáků exotických:

noha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS noha, končetina sloužící k chůzi:

nohák subst.m.o-kmen.hoch StcS nohatý člověk, noháč (

nohatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nohatý člověk, tj. mající dlouhé n. jinak nápadné nohy, noháč (

nohavicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS součást oděvu kryjící nohu, zpravidla od nártu nahoru (kratší byla většinou přivazována pod kolenem k noze, delší k pasu):

nohavička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kratší n. menši „nohavice“ 1:

nohavičník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce „nohavic“:

nohet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nehet:

nohojěd subst.m.o-kmen.dub StcS nemoc nehtů nohy (?):

nohojěda subst.f.a-kmen.žena StcS nemoc nehtů nohy (?):

nokturn subst.m.o-kmen.dub StcS nokturn, část nočních modliteb breviáře:

nona subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS nóna, doba od 2. do 3. hod. odpol. (podle starého rozdělení dne):

nořě subst.f.ja-kmen.dušě StcS hlubina, propast:

nos subst.m.o-kmen.dub StcS nos, vyčnívající část obličeje (s funkcí ústrojí čichového):

nosáč subst.m.jo-kmen.muž StcS nosáč, nosatec:

nosák subst.m.o-kmen.hoch StcS nosatý člověk, člověk s dlouhým n. jinak nápadným nosem, nosáč (

nosál subst.m.jo-kmen.muž pridane_lemma_ve_sl_je

nosál subst.m.o-kmen.chlap StcS nosatý člověk, člověk s dlouhým n. jinak nápadným nosem, nosáč (

nosař subst.m.jo-kmen.muž StcS nosáč, nosatec:

nosatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nosák, jednoramenný špičatý nástroj ke kopání v tvrdé půdě n. hornině, špičák:

noscě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nositelka něčeho, žena oprávněná nosit něco:

nóscě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nositelka něčeho, žena oprávněná nosit něco:

nosek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zobáček, malý zobák:

nósek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zobáček, malý zobák:

nosič subst.m.jo-kmen.muž StcS nosič, kdo někoho n. něco nosí;

nosička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS chůva, opatrovnice:

nosidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nosidlo, nádoba, koš ap. sloužící k přenášení něčeho:

nositel subst.m.jo-kmen.učitel StcS nosič, kdo něco nosí, nositel (

nosnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS otvor u mlýnské moučnice, kterým prochází vysévaná mouka:

nosokapalicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nosní hlen, sopel, vozher:

nosonav subst.m.o-kmen.had StcS nestvůra s rypákovitým nosem, bydlící v podzemních skrýších (?):



nosták subst.m.o-kmen.pták StcS tvor s nápadným nosem n. zobanem, vodní had:

nóšě subst.f.ja-kmen.dušě StcS co je nošeno, břemeno, náklad:

nošekrmě subst.m.ja-kmen.panošě StcS jídlonoš:

nošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nošení, přenášení:

nota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS nápěv, nota (

notář subst.m.jo-kmen.muž StcS notarius, písař:

notěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS notování, notění (

nótka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nápěv, nota (

notovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zpívání, notování (něčeho);

notula subst.f.a-kmen.žena StcS notule (

notule subst.f.ja-kmen.dušě StcS notule (

nov subst.m.o-kmen.dub StcS nový měsíc, nov (

novák subst.m.o-kmen.hoch StcS nováček, člověk začínající působit v nějakém oboru, začátečník:

novákyně subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS novicka:

novákyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS novicka:

novětník subst.m.o-kmen.hoch StcS švec zhotovující novou obuv:

novina subst.f.a-kmen.žena StcS novost, novota, vlastnost něčeho nového:

novinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS novinka, něco nového a zajímavého,

novinkář subst.m.jo-kmen.muž StcS novinkář, kdo shání novinky, klepy ap.:

novinník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník zhotovující nové věci,

novně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nový měsíc, novoluní:

novokrščenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS novokřtěnec, nově (tj. nedávno) pokřtěný člověk:

novokřtěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS novokřtěnec, nově (tj. nedávno) pokřtěný člověk:

novoměsiec subst.m.jo-kmen.peniez StcS nový měsíc, novoluní:

novomšě subst.f.ja-kmen.dušě StcS primice, první mše nově vysvěceného kněze:

novoobrácenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS novověrec, člověk nově (tj. nedávno) obrácený na víru:

novoobrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedávné obrácení (k ctnostnému životu):

novosedlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nové sídlo, nové bydliště:

novost subst.f.i-kmen.kost StcS novost, novota, vlastnost něčeho nového:

novoščěp subst.m.o-kmen.dub StcS nový, mladý štěp:

novota subst.f.a-kmen.žena StcS novota, novost, vlastnost něčeho nového:

novotiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS nová úroda, nová sklizeň:

novověrec subst.m.jo-kmen.otec StcS novověrec, člověk nově obrácený na víru;

novověrek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přívrženec novotářského a proto bludného učení, bludař:

novověřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS novověrec, člověk nově obrácený na víru;

noza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS nůž (k obrábění dřeva?);

nozehlák subst.m.o-kmen.pták StcS živočich s hlavovitě rozšířeným tělem a mnoha nohami, snad rod korýšů Asellus:

nóž subst.m.jo-kmen.meč StcS kratší zbraň (především bodná) nošená v pochvě u pasu, nůž n. dýka:

nožě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS nůžky, nástroj o dvou čepelích k stříhání různého materiálu:

nóžě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS nůžky, nástroj o dvou čepelích k stříhání různého materiálu:

nožicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS noha, nožka:

nožička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nožička, maličká noha:

nožíčky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nůžtičky, malé nůžky:



nožíčky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nůžtičky, malé nůžky:

nožieř subst.m.jo-kmen.muž StcS nožíř, výrobce nožů, nůžek ap.:

nóžieř subst.m.jo-kmen.muž StcS nožíř, výrobce nožů, nůžek ap.:

nožík subst.m.o-kmen.zvuk StcS nožík, menší nůž;

nožíkář subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce nůžek:

nožíky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS nůžky:

nožíky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum MSS nůžky

nožipla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nožní cizopasník (?):

nožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nožka, malá noha:

nóžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nožka, malá noha:

nóžky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nůžky, nástroj o dvou čepelích k stříhání různého materiálu:

nožnář subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce nůžek (n. „nožnic“?):

nožnicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS pochva

nožničky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pouzdro na nožíky (jídelní):

nožny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pochva

nrav subst.m.o-kmen.dub MSS mrav, obyčej, zvyk

nravisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov mraveniště, Ameisenhaufen:

nravnomluvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mravouka, etika:

nravnost subst.f.i-kmen.kost StcS mravnost, ctnost, ušlechtilost:

nravořekna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mravouka, etika:

nrnav subst.m.o-kmen.dub StcS mrav, ustálený způsob jednání vlastní nějaké společnosti n. společenské vrstvě, obyčej, zvyklost:

nucenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nucení, donucování:

nucnost subst.f.i-kmen.kost StcS necessitas

nučec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo nutí, donucuje:

nuncí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS osoba pověřená zajišťováním zápisů u zemských desek:

nunvicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS jeptiška, řeholnice:

nutič subst.m.jo-kmen.muž StcS trýznitel, sužovatel, utiskovatel:

nutitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS trýznitel, sužovatel, utiskovatel

nutka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jazykový prostředek vynucující změnu slova, předpona (?):

nutkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vybízení;

nuzba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS soužení, úzkost, tíseň (?):

núzě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS tíseň, tísnivé postavení, svízelná situace:

nuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trápení, trýznění;

nuzenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS malomocenství, lepra:

nuzič subst.m.jo-kmen.muž MSS trýznitel, utiskovatel

nuzitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS trýznitel, sužovatel, utiskovatel:

nuzna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nouze, bída, nedostatek

nuzník subst.m.o-kmen.hoch StcS utiskovatel, sužovatel:

nuznitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS vymahač daní (za

nuznost subst.f.i-kmen.kost StcS tíseň, tísnivé postavení:

nuženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trápení, trýznění;

nyba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS tvor odpuzující svou kostlivostí, kostlivec, kostra (?):

nynělost subst.f.i-kmen.kost StcS přítomnost, právě prožívané dění (?):

nyněnost subst.f.i-kmen.kost StcS přítomnost:



nyninost subst.f.i-kmen.kost StcS přítomnost:

nynkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zpívání ukolébavky, uspávání slovy „nynej, nynej…“:

nyšpule subst.f.ja-kmen.dušě GbSlov Mispel;

nythamr subst.m.o-kmen.dub StcS kovářské kladivo na nýtování:

obalenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obalení, zabalení, zakuklení

obaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obalení, obal:

obálka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS věc sloužící k obalení

obařač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo čistí přízi povařením v louhu z popela:

obářěč subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo čistí přízi povařením v louhu z popela:

obáslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stuha ovazující předivo (len, vlnu, konopí) navinuté na kuželi přeslice:

obcě subst.f.ja-kmen.tvrz E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pospolitost, komunita

obcina subst.f.a-kmen.žena StcS občina, půda patřící obci:

obcizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS občina, půda patřící obci, vrchnosti ponechaná v společném užívání obyvatel města

obcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obcování, sdílení společnosti, stýkání se, styk (s někým);

občina subst.f.a-kmen.žena StcS občina, půda patřící obci:

občizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS občina, půda patřící obci, vrchnosti ponechaná v společném užívání obyvatel města

obdarovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obdarování (něčím), udělení nějakého daru:

obdařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obdarování, obdaření (

obdařitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo štědře obdařuje něčím

obdiv subst.m.o-kmen.dub StcS údiv, úžas, ohromení:

obdlaš subst.m.jo-kmen.meč StcS druh červa, jehož krev usnadňuje rytí

obdrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS získání do vlastnictví, nabytí

obdržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS získání do vlastnictví, obdržení (

obec subst.f.ja-kmen.tvrz E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pospolitost, společnost lidí žijících pospolitě na určitém území

obecenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obcování, sdílení společnosti, styk, obecenství (s někým);

obecna subst.f.a-kmen.žena StcS přijímání svátosti oltářní:

obecně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS klášter (

obecnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pokladna organizované pospolitosti;

obecník subst.m.o-kmen.hoch StcS publikán, výběrčí daní jako typický představitel veřejných hříšníků:

obecnost subst.f.i-kmen.kost StcS společnost, obecenství:

oběd subst.m.o-kmen.dub StcS jídlo (jako důležitá součást každodenního života člověka), jedení,

obediencie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS obedience, církevně právní podřízení a slib poslušnosti představenému:

obedně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hostie, obětní chléb (?):

obědník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo společně s někým jí, stolovník (

obědvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jídelna, místnost, kde se jí:

obehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obležení, obklíčení, nepřátelské sevření (s cílem zlomit odpor něčeho):

oběhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS minutí, proběhnutí, uplynutí:

obejdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oběh, oběhnutí, vykonání pohybu po kruhové dráze:

obel subst.m.jo-kmen.meč StcS grafická značka upozorňující na porušené

obělé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hojnost, bohatství plodů, úrodnost (

obělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbělení, nabytí bílého zbarvení:

obelščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obelstění, oklamání, ošálení:

obemřělost subst.f.i-kmen.kost StcS odumřelost, zmrtvělost (v duchovním smyslu):

oběnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hermafrodit, obojpohlavní člověk:



ober subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obr

oberčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS promluvení o někom;

oběrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paběrek, oběrek (

oběručec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk užívající obou rukou stejně obratně:

obeslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyzvání, výzva (k něčemu);

obestřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obestření, zahalení, zastření:

oběšenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oběšenec, oběšený člověk:

oběšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oběšení, pověšení, usmrcení pověšením do škrticí smyčky;

obešlo subst.n.o-kmen.město StcS obvod, okraj:

obeštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obejití, obcházení, obchůzka:

obět subst.f.i-kmen.kost StcS oběť, obětování, obřad záležející v odevzdávání daru bohu

obět subst.f.i-kmen.kost MSS oběť, obětování

obět subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

obět subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

oběta subst.f.a-kmen.žena StcS oběť, obětní dar:

obětenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oběť, obětování:

obětitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS člověk obětující bohu oběť prostřednictvím kněze (obětníka):

obětnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena přinášející oběť bohu:

obětník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk přinášející oběť bohu:

obětnost subst.f.i-kmen.kost StcS obětní dar:

obětopal subst.m.o-kmen.dub MSS obětní dar cele spálený při obětování

obětovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obětování, konání oběti (

obětovanina subst.f.a-kmen.žena StcS oběť, obětovaný obětní dar:

obětovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS člověk přinášející oběť bohu („obětitel“):

obětovník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo přináší něco (někoho) někomu:

obeznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznámení něčeho, nápis oznamující něco:

obezročina subst.f.a-kmen.žena StcS teorie (v pojetí středověkých slovníkářů), vykládání věcí neviditelných, kontemplace (B. Ryba):

obezrot subst.m.o-kmen.dub StcS obzor, mez ohraničující na obloze část povrchu zemského přehlédnutelnou z nějakého místa, horizont:

obezřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohled, pohledění (na něco),

obezřet subst.m.o-kmen.dub StcS obzor, horizont:

obezřitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo se snaží uvidět, pozorovatel, zkoumatel:

oběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oběh, pohyb po kruhové dráze:

obežránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejedení, přesycení (něčím):

obhájcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obhájce, placený právní poradce, advokát:

obhájenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obhájení, obrana:

obhajovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hájení, obrana:

obhaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohanění, pomluva:

obhod subst.m.o-kmen.dub StcS látkový závěs něco obestírající, přehoz

obhrada subst.f.a-kmen.žena StcS ohrada, ohrazení:

obcházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obcházení, chození kolem dokola:

obchlazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ochlazení, zchlazení

obchlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochlazení, zchlazení, osvěžení (se) chladem:

obchod subst.m.o-kmen.dub StcS ochoz (okolo něčeho), ohrazený prostor k obcházení okolo nějaké stavby;

obchodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zaměstnáníčko, výdělečná činnost, obchůdek, kšeftík:



obchodník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk provozující výdělečnou činnost, živnostník:

obchozě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obcházení, obchůzka:

obchozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obcházení, chození dokola

obchoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obcházení, chození kolem dokola:

obid subst.m.o-kmen.dub StcS potupa, hanobení:

obida subst.f.a-kmen.žena StcS potupa, hanobení, urážení:

obiedek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hlavní denní jídlo, oběd:

obieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zacházení, nakládání;

obih subst.m.o-kmen.zvuk StcS hojnost, velké množství, přemíra:

obihánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS překypování, přeplněnost:

obilé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hojnost, bohatství plodů, úrodnost (

obilíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obilíčko, obilí (

obilník subst.m.o-kmen.hoch StcS obchodník s obilím, obilník (

obinádko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obal, věc zahalující něco, rouška:

obinádlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obal, věc zahalující něco, rouška:

obinadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obinadlo, pruh látky sloužící k obvázání a ochraně poraněné

obinušč subst.m.jo-kmen.meč StcS výrok obcházející, zakrývající pravdu, řeč vyhýbající se pravdě (

obinušt subst.m.o-kmen.dub StcS výrok obcházející, zakrývající pravdu, řeč vyhýbající se pravdě (

obinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovinutí, obalení, zabalení:

obir subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KiK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obr

obitařel subst.m.jo-kmen.meč StcS tvor žijící v dvojím prostředí, obojživelník (?):

obizenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hojnost, bohatství

obizník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk oplývající blahobytem, boháč:

obiznost subst.f.i-kmen.kost MSS hojnost, bohatství

obizstník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk oplývající blahobytem, boháč:

obizstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bohatství, blahobyt, hojnost:

obizstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bohatství, blahobyt, hojnost:

obiženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hojnost, bohatství

obižník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk oplývající blahobytem, boháč:

obižnost subst.f.i-kmen.kost StcS hojnost, bohatý dostatek, blahobyt, bohatství:

objědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ojedení

objědi subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum StcS ojedené

objědky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpadky z potravy, ohlodky (?):

objětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS objetí, sevření v náručí:

objězd subst.m.o-kmen.dub StcS objíždění, obkličování na koních:

objězda subst.f.a-kmen.žena StcS objíždění území za účelem stanovení jeho hranic (při majetkovém převodu):

objiedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejídání, časté požívání nadměrného množství jídla, obžerství:

objietřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bolestivé zduření, zanícení, podebrání se:

objiežděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS objíždění (něčeho), ježdění po různých místech v daném území:

objimač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo objímá tělo soupeře v zápase, zápasník:

objímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS objímání, svírání v náručí s pocitem lásky, družnosti

objitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obejití, vykonání cesty okolo:

objitřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bolestivé zduření, zanícení, podebrání se:

obkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zahalování, zastírání:



obklamánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oklamání, ošálení něčím:

obkleščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbavení někoho něčeho osekáním:

obklik subst.m.o-kmen.zvuk MSS okrsek, oblast něčeho:

obkľúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovinutí pasu, opásání, pás:

obkľuk subst.m.o-kmen.zvuk StcS okrsek, oblast něčeho, prostor obsahující ve svém obvodu něco:

obkrslek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-slek+sek/tvary_s_koncovkou-

slk+sk
StcS okrsek, oblast:

oblač subst.m.jo-kmen.meč StcS svazek třeného lnu

obláč subst.m.jo-kmen.meč StcS svazek třeného lnu

obláčědlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS prostora chrámu určená zvl. k ukládání bohoslužebného roucha a k oblékání kněží

oblačěj subst.m.jo-kmen.meč StcS svazek třeného lnu jako jednotka poddanské naturální dávky:

obláčěj subst.m.jo-kmen.meč StcS svazek třeného lnu jako jednotka poddanské naturální dávky:

obláček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obláček, mráček:

obláčěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prostora chrámu určená zvl. k ukládání bohoslužebného roucha a k oblékání kněží

obláčěnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS předsíň

obláčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblékání, odívání do nějakého šatu:

oblačidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předsíň

obláčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kamení, valouny;

oblačišče subst.n.jo-kmen.moře StcS chrámová předsíň (chápaná též jako místo k oblékání kněží;

oblačitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS prostora chrámu určená zvl. k ukládání bohoslužebného roucha a k oblékání kněží

oblačnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS prostora chrámu určená zvl. k ukládání bohoslužebného roucha a k oblékání kněží

obláčnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS předsíň

oblačnišče subst.n.jo-kmen.moře StcS chrámová předsíň (chápaná též jako místo k oblékání kněží;

oblahoslavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obdaření blažeností, spasení

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obdaření blahoslavenstvím, omilostnění:

oblahozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lahodnost, příjemnost

oblahoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS lahodnost, příjemnst (něčeho), příjemná stránka nějakého jevu:

oblak subst.m.o-kmen.zvuk StcS oblak, často tmavý oblak dešťový, mrak:

oblaka subst.f.a-kmen.žena StcS oblek, oblečení, roucho:

oblamovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohýbání něčeho, cvikem dodávání ohebnosti něčemu:

oblanky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohrada z kůlů, parkán:

oblaňky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS ohrada z kůlů, parkán:

oblas subst.m.o-kmen.dub StcS zpěvní doprovod mešního obřadu obětování (?):

oblásnost subst.f.i-kmen.kost StcS odloučenost od lidí, osamocenost:

oblástnost subst.f.i-kmen.kost StcS odloučenost od lidí, osamocenost:

obláščě subst.f.ja-kmen.dušě StcS zvláštní skupina lidí v dané společnosti:

obláščnost subst.f.i-kmen.kost StcS zvláštnost, speciálnost, osobitost:

obláštnost subst.f.i-kmen.kost MSS osamocenost

oblátčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kamení, valouny;

oblátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kámen, valoun;

oblátkovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kamení, valouny:

oblaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zavlažení něčeho, dodání vláhy něčemu:

oblec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ryba válcovitého trupu, mník:

obleč subst.f.i-kmen.kost StcS kryt, zařízení chránící něco, schrána:



oblečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblečení (někoho

oblečie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náušnice:

oblečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS schránka, nádoba:

oblehčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlehčení, učinění lehčím:

oblehčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlehčování, znevažování;

oblehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblehnutí:

oblek subst.m.o-kmen.zvuk StcS oblek, šat, roucho:

oblekovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblékání:

obleněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlenivění, ochabnutí

obleňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlenivění, ochabnutí:

obléněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlenivění, ochabnutí:

oblepšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlepšení, zdokonalení:

oblepšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlepšování, nadlepšování, zvyšování:

obleva subst.f.a-kmen.žena StcS bez úlevy, bez (jakéhokoliv) ulehčení:

oblévanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS polévaná hliněná nádoba:

oblévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblévání, polévání:

oblevenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ulehčení, zmírnění

oblévka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádoba sloužící k oblévání (polévání) obilí při sladování:

oblevstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úleva:

obleženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jeden z obležených, obyvatel obleženého prostoru:

obleženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obležení, vojenská akce záležející v obklíčení nějaké pevnosti s cílem zlomit její odpor, nepřátelské sevření:

obležitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS obléhatel, obléhající:

obléžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obléhání:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poskytnutí úlevy, úleva (v něčem):

obličěj subst.m.jo-kmen.meč StcS přední část hlavy (s očima a ústy);

oblíčěj subst.m.jo-kmen.meč StcS přední část hlavy (s očima a ústy);

oblíčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půlkruh obzoru před očima, část oblohy jevící se v zorném úhlu:

obličie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přední část hlavy (s očima a ústy);

oblík subst.m.o-kmen.zvuk StcS oblázek, kámen vyznačující se oblým tvarem,

oblitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblití, polití, smočení něčím vylitým:

oblitina subst.f.a-kmen.žena StcS poluce, samovolný výron semene u mužů:

oblo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kruh, dráha po kružnici:

oblodistap subst.m.o-kmen.had StcS druh ryby se zaoblenými částmi těla, patrně mník (?):

oblodystap subst.m.o-kmen.had StcS druh ryby se zaoblenými částmi těla, patrně mník (?):

obloh subst.m.o-kmen.zvuk StcS obložení, obklad:

obloha subst.f.a-kmen.žena StcS obložení, obklad:

oblohltač subst.m.jo-kmen.muž StcS hltoun, hltavec, chamtivý žrout:

oblomovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblomování se, usilovné navykání něčemu obtížnému, tužení se:

oblopotník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk chtivý, žádostivec (

oblost subst.f.i-kmen.kost StcS oválnost, oválný tvar:

oblovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prudké pohybování:

obloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obklopení

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úlovek, kořist:

obľúbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obliba, zalíbení



obľubovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nacházení zalíbení v něčem

oblúček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oblouček

oblúčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oblouček

oblud subst.m.o-kmen.dub StcS klam, mýlení se, omyl:

obluda subst.f.a-kmen.žena StcS klam, mýlení se, omyl:

obludník subst.m.o-kmen.hoch StcS falešník, podvodník:

obluk subst.m.o-kmen.zvuk StcS záře (jas) kolem něčeho:

oblúk subst.m.o-kmen.zvuk StcS oblouk

oblúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oloupání

oblúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oloupání, zbavení loupáním (odtrháváním):

oblúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS blud, klam, omyl

oblúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS chyba, blud, hřích:

obluzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS jednání uvádějící v klam, přetvářka, pokrytectví:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obliba (něčeho), zalíbení (v něčem):

oblysenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbavení hlavy vlasů (

oblysěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbavení hlavy vlasů (

oblyšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbavení hlavy vlasů (

obmáchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozmáchnutí se něčím (v kruhu):

obmazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obmazání, pomazání:

obmazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obmazávání, nanášení tmelu:

obměkčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS změkčení, učinění měkčím:

obměkčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvolňování, vyprazdňování:

obmeškalost subst.f.i-kmen.kost StcS nedbalost, nepečlivost:

obmeškánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zdržení, prodlení, průtah,

obmietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omítání, ohazování (omítkou):

obmluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyjádření jinými slovy, opisem:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozvedení jinými slovy, opis:

obmračenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zatemnělost, zaslepenost:

obmysl subst.m.o-kmen.dub StcS důmysl, domyšlení se úspěšného řešení, promyšlený záměr:

obmyslnost subst.f.i-kmen.kost StcS moudrost, uvážlivost, prozíravost:

obmyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS promyšlení, rozvážení

obmyšľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS promyšlení, rozvážení (něčeho), úvaha (nad něčím):

obmyšľenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS něco usmysleného, zásada:

obmyšlevánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemýšlení, uvažování:

obmyšlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemýšlení, uvažování:

obmytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omytí, očištění mytím

obmyvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředek k omývání, očistný prostředek:

obmývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omývání, zbavování nečistoty mytím

obnášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obnášení, nošení kolem (po různých místech):

obnaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obnažení, zbavení oděvu;

obněněticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS topička, rozněcovačka ohně:

obnesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kruhový pohyb něčeho unášeného nebeskou sférou daný jejím otočením:

obnova subst.f.a-kmen.žena StcS obrat k novému stavu, změna:

obnovač subst.m.jo-kmen.muž StcS obnovovatel, kdo něco obnovuje:



obnovatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS břitva:

obnovenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obnovení

obnovič subst.m.jo-kmen.muž StcS obnovitel (

obnovitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS duchovní obnovitel (

obnovník subst.m.o-kmen.hoch StcS obnovitel (

obnovnost subst.f.i-kmen.kost StcS obnovování (

obnovovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obnovování, ohrožování:

obnož subst.f.ja-kmen.obnož StcS nožní pouto, pouto obepínající nohu:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obnovení, uvedení do původního náležitého stavu;

obočie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obočí, obloukovitý pruh chloupků nad okem:

obohacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obohacení, obdaření bohatstvím:

obohumluvě subst.m.ja-kmen.panošě StcS bohoslovec, teolog:

obohumluvie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie StcS bohoslovec, teolog:

obojček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-eKeK+KeK/tvary_s_koncovkou-eKK pridane_lemma_ve_sl_je

oboječek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-eKeK+KeK/tvary_s_koncovkou-eKK pridane_lemma_ve_sl_je

obojek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS límec, límeček, krejzlík, část oděvu (často lemování) obepínající krk:

obojenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obojpohlavní člověk, hermafrodit:

obojetenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obojetnictví, obojakost, falešnost, licoměrnost:

obojetenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obojetnictví, obojakost, falešnost, licoměrnost:

obojetník subst.m.o-kmen.hoch StcS obojetník, falešník, licoměrník, zvláště dělající se hezkým na obě strany:

obojetnost subst.f.i-kmen.kost StcS obojetnost, sloužení dvěma pánům:

obojitenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obojetnictví, obojakost, falešnost, licoměrnost:

obojiúdec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obojpohlavní člověk, hermafrodit:

obor subst.m.o-kmen.dub StcS ohrazený lán, obdělané role, trať pole oddělená od jeho části ležící ladem:

obora subst.f.a-kmen.žena StcS ohrada, soustava zdí uzavírající ve svém obvodu nějaký prostor:

oborník subst.m.o-kmen.hoch StcS oborník, osoba pečující o oboru (srov. „obora“ 3):

obořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zboření, zbourání;

obořenina subst.f.a-kmen.žena StcS trosky, sutiny, rozvaliny, zříceniny:

obořišče subst.n.jo-kmen.moře StcS trosky, sutiny:

obostřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naostření, nabroušení:

obr subst.m.o-kmen.chlap MSS obr

obrac subst.m.jo-kmen.peniez StcS obluda s obráceným umístěním sleziny a jater:

obrácenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS novověrec,

obracěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obracení, otáčení,

obrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obrácení, otočení do nějakého směru:

obracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obracení, otáčení:

obrada subst.f.a-kmen.žena StcS potěšení:

obradovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potěšení (někoho

obradovatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS těšitelka, zdroj radosti a útěchy:

obralin subst.m.o-kmen.dub StcS druh polodrahokamu, odrůda achátu

obrama subst.f.a-kmen.žena StcS ochromení, zchromení, poranění působící chromotu, úraz:

obraḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochromení, zastření smyslů, ztráta sil:



obran subst.f.i-kmen.kost StcS obrana, bránění se, hájení se:

obrana subst.f.a-kmen.žena StcS obrana, bránění

obráncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ochránkyně, pomocnice;

obráncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obránce

obráněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obrana

obráňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obrana;

obranitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS obránce, obhájce, zastánce:

obrat subst.m.o-kmen.dub StcS obrat (básnický), přenesení významu, tropus (podle B. Ryby):

obrátcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohan obrácený na židovskou víru, proselyta:

obratidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS místo, kde se při obdělávání vinice obrací vůz:

obratitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS látka, která se má alchymickým procesem přeměnit v jinou:

obrátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rychle, jen co by se obrátil, obratem ruky, v mžiku:

obraz subst.m.o-kmen.dub StcS zobrazení, prostorové

obraza subst.f.a-kmen.žena StcS úraz, poškození:

obrázek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS výtvarné zpodobení něčeho,

obrazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS naražení, náraz

obrazíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS výtvarné zpodobení něčeho,

obrazitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS modlář, modloslužebník:

obraznicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS mincovna, výrobna mincí:

obrazník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce „obrazů,“ (sub 1), sochař

obraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naražení, utrpění nárazu:

obrážěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS narážení na sebe, vzájemné vrážení (jednoho do druhého):

obrážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předhůzka, výtka:

obražovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otloukání, otesávání:

obrev subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS provaz, lanko

obrman subst.m.o-kmen.pán MSS rozhodčí, smírčí soudce

obrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ochrnutí, zastření smyslů:

obročánek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ryba chovaná odděleně po dobu prvého roku života:

obročenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obstarávání (zajišťování) píce pro koně

obročník subst.m.o-kmen.hoch StcS správce obilních skladů, vrchnostenský hospodářský úředník starající se o odváděné obilí, obroční (

obroda subst.f.a-kmen.žena StcS úroda, co se urodilo (

obrok subst.m.o-kmen.zvuk StcS dávka požitků určená ustanovením

obroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znovuzrození, probuzení k novému životu:

obrtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obracení se, otáčení se:

obrtel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS součástka jednoduchého zařízení otáčející se kolem své osy;

obrtlek subst.m.o-kmen.zvuk StcS součástka jednoduchého zařízení otáčející se kolem své osy;

obrtlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS součástka jednoduchého zařízení otáčející se kolem své osy;

obrub subst.m.o-kmen.dub StcS přikrývka, přehoz (?):

obruba subst.f.a-kmen.žena StcS obruba, nižší ohrazení ohraničující něco, roubení;

obrubě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obrubeň, ohrazení ohraničující otvor studně:

obrubie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obrubeň, ohrazení ohraničující otvor studně:

obruč subst.f.i-kmen.kost StcS náhrdelník, drahocenná kruhová ozdoba nošená kolem hrdla:

obruč subst.m.jo-kmen.meč StcS náhrdelník, drahocenná kruhová ozdoba nošená kolem hrdla:

obrúček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obroučka, kruhový pásek zdobící hrdlo, klobouk



obručenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svěření, odevzdání (k přímluvné modlitbě

obrúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svěření, odevzdání

obručenník subst.m.o-kmen.hoch StcS ručitel, kdo za někoho

obrúčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obroučka, kruhový pásek zdobící hrdlo, klobouk

obručník subst.m.o-kmen.hoch StcS ručitel:

obrujěd subst.m.o-kmen.dub StcS podaný jed:

obrus subst.m.o-kmen.dub ESSC ubrousek, ručník ap., kus látky určený k utírání částí lidského těla, zvl. rukou či úst např. při stolování

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odsekávání pohoršující ruky (Mt 5, 30),

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odsekávání pohoršující ruky (Mt 5, 30),

obrv subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS provaz, lanko

óbřě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS obřík, mladý obr:

obřěz subst.m.o-kmen.dub StcS obřezání, obřízka („obřězánie“ 4):

obřězač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo ořezává, uřezává něco:

obřězanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obřezaný člověk, kdo se obřízkou začlenil do židovského náboženského společenství:

obřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ořezání, obřezání, zbavení nadbytečných okrajových částí odřezáním, prořezání:

obřězek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odřezek, odříznutá část:

obřězěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otěhotnění:

obřězovač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo obřezává

obřězovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ořezávání, obřezávání, zbavování okrajových částí, prořezávání:

obřiezka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obřezání, obřízka („obřězánie“ 4) :

obřuchacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obtěžkání, otěhotnění:

obsaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posádka, vojenská jednotka mající obsazeno něco:

obseděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS držba, užívání:

obsědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posednutí (někým), uvedení pod něčí vliv:

observancí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS observance, zachovávání řeholních pravidel (

observancie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS observance, zachovávání řeholních pravidel (

obsěž subst.f.i-kmen.kost MSS obsažnost

obsěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obsáhnutí, uchopení smysly:

obsielanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posílání výzev, časté dopisování:

obsiež subst.f.i-kmen.kost MSS obsažnost

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ustanovení, usnesení:

obstavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zajištění

obstávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obstávka, postup zajišťující vymáhající osobě, že s majetkem zatíženým její pohledávkou nebude volně nakládáno:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zajištění, zadržení (pro právní stíhání):

obstieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zastínění, záštita, ochrana:

obstupa subst.f.a-kmen.žena StcS zachvácení něčím, propadnutí něčemu:

obstupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS příčina, pohnutka:

obstúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obklopení

obstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obklopení, ohrazení:

obšár subst.m.o-kmen.dub StcS zemědělská půda mimo orné pozemky vyměřené na lány (?):

obšírnost subst.f.i-kmen.kost StcS širší vystupující útvar, snad výstupek, výčnělek:

obšířnost subst.f.i-kmen.kost StcS širší vystupující útvar, snad výstupek, výčnělek:

obtaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obtažení, utažení kolem dokola, upnutí, vypasování:

obtěžovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zatěžování, vystavování tíživým povinnostem;



obtiež subst.f.ja-kmen.tvrz StcS břemeno, náklad:

obtiežě subst.f.ja-kmen.tvrz StcS břemeno, náklad:

obtieženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obtížení, zatížení, opatření něčím těžkým:

obtiežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poškozující právní rozhodnutí

obtiežnost subst.f.i-kmen.kost StcS zatížení, vystavení tíživým povinnostem:

obtrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS napadení obklíčením (?):

obublánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obručení, obrblání, bručivý projev nespokojenosti nad něčím:

obudoň subst.m.jo-kmen.meč StcS plod rostliny (snad Sebestenae

obutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obuv, obutí (ob.):

obuv subst.f.i-kmen.kost MSS obuv:

obúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obouvání někoho, navlékání obuvi na něčí nohy:

obuza subst.f.a-kmen.žena MSS očerňování, utrhání na cti, potupa

obuzě subst.f.ja-kmen.dušě MSS očerňování, utrhání na cti, potupa

obuzník subst.m.o-kmen.hoch MSS očerňovatel, nactiutrhač, tupitel

obuzstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS očernění, osočení

obuzstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS očernění, osočení, nařčení:

obvazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obvaz, obinadlo:

obvázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvázání (kolem končetin), připevnění ovázáním:

obvazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předivo navázané na kužel přeslice:

obvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvedení nesprávným směrem, zavedení (?):

obvěňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hmotné zajištění manželky ze strany manžela darem, jehož hodnota v stanoveném poměru převyšuje její věno:

obvěnovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přidání vlastní částky k manželčině věnu převyšující je v stanoveném poměru:

obveselenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obveselení, rozveselení

obveseľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obveselení, rozveselení:

obvetšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zestárnutí:

obvijadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ovin, pruh tkaniny sloužící k ovinování mrtvých:

obvijek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obinadlo, pruh tkaniny sloužící k ovinutí a ochraně zraněného údu:

obvinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovinutí, obalení:

obvitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rumpál samostřílu, nástroj k napínání kuše navíjením táhel tětivy:

obvlaky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS efod, svrchní část posvátného židovského velekněžského roucha:

obvláščnost subst.f.i-kmen.kost StcS mimořádnost, výjimečnost:

obvlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zavlažení něčeho, dodání vláhy něčemu:

obvlažěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zavlažování něčeho, dodávání vláhy něčemu;

obvlažnost subst.f.i-kmen.kost StcS osvěžení, občerstvení:

obvlažovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zavlažování něčeho, dodávání vláhy něčemu;

obvodněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vodnatý otok, vodnatelnost (?):

obvolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS volání na všechny strany, poplašný křik:

obvrv subst.f.i-kmen.kost StcS provaz, lanko,

obvržě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nastavení, umístění něčeho do směru proti něčemu:

obvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nastavení, umístění do směru:

obvykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přivykání, navykání něčemu, osvojování si něčeho, cvičení se v něčem:

obvyklost subst.f.i-kmen.kost StcS návyk, zvyk:

obvyknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvojení si návyku cvičením:

obvykovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přivykání něčemu, osvojování si něčeho, cvičení se v něčem:



obyčěj subst.m.jo-kmen.meč StcS zvyk, ustálený způsob jednání, k němuž jednotlivec přivykl během svého života, návyk;

obyčějnost subst.f.i-kmen.kost StcS návyk něčeho, zvyk (s

obyčnost subst.f.i-kmen.kost StcS návyk, zvyk:

obydlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obydlí, příbytek, sídlo;

obydlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS usídlení, usazení

obydľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS usídlení, usazení:

obydlišče subst.n.jo-kmen.moře StcS příbytek, místo k přebývání, útulek:

obydlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obydlí, příbytek;

obykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přivykání, navykání něčemu, osvojování si něčeho, cvičení se v něčem:

obyklost subst.f.i-kmen.kost StcS návyk, zvyk:

obyknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvojení si návyku cvičením:

obykost subst.f.i-kmen.kost MSS návyk, zvyk

obykovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přivykání něčemu, osvojování si něčeho, cvičení se v něčem:

obyšlo subst.n.o-kmen.město StcS obvod, okraj:

obyt subst.m.o-kmen.dub StcS obydlí, bydliště:

obytedlník subst.m.o-kmen.hoch StcS obyvatel něčí, člověk příslušný bydlištěm k nějaké obci:

obytel subst.m.jo-kmen.meč StcS útulek, ubytovací zařízení, hostinec (?):

obyvač subst.m.jo-kmen.muž StcS obyvatel:

obyvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ubytovací zařízení, příbytek:

obývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS setrvávání, pobývání, pobyt:

obyvatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obyvatelka:

obyvatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS obyvatel, kdo něco obývá

obyvatelnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obyvatelka:

obznáḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznámení něčeho:

obžaloba subst.f.a-kmen.žena StcS obžalování, podání žaloby:

obžalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obžalování, obžaloba, obvinění právního dosahu (ze strany někoho):

obžarstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obžerství, požívání nadměrného množství jídla (

obžércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žráč, žrout, člověk oddávající se nadměrnému požívání jídla, břichopas:

obžerlivost subst.f.i-kmen.kost StcS obžerství, nestřídmost v jídle a pití, nenasytnost:

obžerník subst.m.o-kmen.hoch StcS žráč, žrout, břichopas:

obžernost subst.f.i-kmen.kost StcS obžerství, požívání nadměrného množství jídla (

obžerovana subst.f.a-kmen.žena StcS jícen pekla, propast pekelná:

obžerovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejídání se, nadměrné požívání jídla:

obžerstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obžerství

obžerstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obžerství

obžéřcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žráč, žrout, člověk oddávající se nadměrnému požívání jídla, břichopas:

obžeřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obžerství

obžeřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obžerství

obžieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejídání se, přesycování se, nadměrné požívání jídla:

obživenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oživení, vzkříšení

obživitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zachovatel života, dárce potřeb k životu:

obživnost subst.f.i-kmen.kost StcS obživa, prostředky k životu, dostatek:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oživení, přivedení k životu;

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obživa, prostředky k životu, dostatek:



ocas subst.m.o-kmen.dub StcS ocas, pohyblivý výběžek na zadní části těla některých živočichů

ocásek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ocásek, malý ocas:

ocecek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS šátek

ocěl subst.f.i-kmen.kost StcS ocel, ušlechtilejší druh železa vyznačující se leskem a

ocělina subst.f.a-kmen.žena StcS ocelová okuje, spona:

ocělník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo se zabývá zpracováním (a prodejem?) oceli

ocet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ocet, ostře kyselá tekutina vzniklá kvašením rostlinných štáv (

ocet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

ocím subst.m.o-kmen.dub StcS ocún, Colchicum L:

ocín subst.m.o-kmen.dub StcS ocún, Colchicum L:

ocún subst.m.o-kmen.dub StcS ocún, Colchicum L:

oč subst.m.jo-kmen.meč StcS předzvěst, předpověd, vyhlídka:

očakávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očekávání (někoho

očce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS očko, očičko, oko:

oččík subst.m.o-kmen.hoch StcS tatínek, tatíček:

očekávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očekávání (někoho

očekovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očekávání (někoho

očepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrývka hlavy,

očice subst.n.jo-kmen.moře StcS očko, očičko:

očík subst.m.o-kmen.hoch StcS tatínek, tatíček:

očilupáč subst.m.jo-kmen.meč StcS zvíře s výraznýma, jakoby vyvalenýma očima, hranostaj

očilupák subst.m.o-kmen.pták StcS hranostaj

očim subst.m.o-kmen.chlap StcS otčím, nevlastní otec:

očím subst.m.o-kmen.chlap StcS otčím, nevlastní otec:

očist subst.m.o-kmen.dub StcS očistec:

očista subst.f.a-kmen.žena StcS očista, zbavení nečistoty, očištění:

očista subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS osoba přísežně potvrzující věrohodnost přísahy obžalovaného

očistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS očistec, místo posmrtného očišťování duší od lehkých hříchů neodčiněných pokáním:

očistitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS očišťovatel, kdo zbavuje nějaké duchovní nečistoty:

očistnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS očistitelka:

očistník subst.m.o-kmen.hoch StcS osoba přísežně potvrzující platnost přísahy obžalovaného

očistnost subst.f.i-kmen.kost StcS čistota (mravní), stav po očištění od hříchů:

očistota subst.f.a-kmen.žena StcS čistota (mravní):

očiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očištění, zbavení nějaké nečistoty;

očiščěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očišťování, zbavování nečistoty:

očiščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očišťování, zbavování nečistoty:

očizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otcovský podíl, dědický podíl (dědictví) po otci:

očko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS očko, malé oko, očičko:

očlún subst.m.o-kmen.had StcS ryba stříbřitě lesklá, snad pražma, cejn:

očsím subst.m.o-kmen.chlap StcS otčím, nevlastní otec:

očtík subst.m.o-kmen.hoch StcS tatínek, tatíček:

očún subst.m.o-kmen.dub StcS ocún, Colchicum L:

oděnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ozbrojenec, voják ve zbroji;

oděníce subst.n.jo-kmen.moře StcS oblečeníčko, nuzné oblečení, oděníčko (



oděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokrytí, přikrytí, zahalení:

oděrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS útržek, utržený pruh látky:

odětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oděv, oblečení, šat:

oděv subst.f.i-kmen.kost MSS pokrývka, přikrývka

oděv subst.m.o-kmen.dub MSS pokrývka, přikrývka

oděvačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrývka, přikrývka:

oděvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrývka, přikrývka:

oděvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oděv (

oděvnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS předsíň chrámu (

oděvník subst.m.o-kmen.hoch StcS obchodník s oděvy:

odhnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odehnání, zahnání, vzdálení hnaním

odieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odírání kůže, dření z kůže:

odievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblékání:

odievka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrývka, přikrývka:

odiv subst.m.o-kmen.dub StcS na odiv, na podívanou, k dívání se (jako na něco pozoruhodného

odiva subst.f.a-kmen.žena StcS na odiv, na podívanou, k dívání se (jako na něco pozoruhodného

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohromení, zasažení něčím podivuhodným (nadpřirozeným), úžas:

odla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohmoždění, zhmoždění, otlak (?):

odlabánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opracování vydlabáním drážek (falců):

odol subst.f.ja-kmen.tvrz MSS nucení, protivenství, násilí

odolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvolání, povolání pryč:

odole subst.f.ja-kmen.tvrz StcS z donucení, pod tlakem násilí:

odr subst.m.o-kmen.dub StcS trámy, nosná stropní konstrukce pod střechou:

odráček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mořský drak:

odralost subst.f.i-kmen.kost StcS odranost, otrhanost, roztrhanost:

odranost subst.f.i-kmen.kost StcS odranost, otrhanost, roztrhanost:

odrpa subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS šibeničník, lotr (poznamenaný jizvami po sdírání kůže při mučení):

održěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS získání do vlastnictví, obdržení (

odřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS šibeničník, lotr (poznamenaný jizvami po sdírání kůže při mučení):

odřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odření, odřenina:

odřipač subst.m.jo-kmen.meč StcS živočich vybavený drápy k trhání, dravec (?):

odřvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zárubeň, dveřní rám (k upevnění dveří

oduřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zduření, naběhnutí:

odutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opuchnutí, otok:

odvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS muž mající dvě ženy, bigamista:

odvojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zdvojení, zdvojnásobení:

odýmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadýmání, plynatost:

ofěra subst.f.a-kmen.žena StcS obětování, obřad záležející v odevzdávání daru bohu podle rituálních ustanovení:

ofěrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obětování, odevzdávání obětí bohu obětním obřadem:

ofertoř subst.m.jo-kmen.meč StcS obětování (jako část mše), ofertorium:

oficiál subst.m.o-kmen.chlap StcS oficiál, biskupský úředník pověřený funkcí soudní ve sporech patřících před biskupský soud:

ofimak subst.m.o-kmen.pták StcS létavý tvor hubící hady:

oflichtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC dvorský sudí, hofrychtář (arch.)



ofmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC hofmistr, správce dvora světských n. církevních pánů

ofot subst.m.indecl.alef ESSC efod, nárameník, svrchní část posvátného židovského velekněžského roucha

ofot subst.m.o-kmen.dub ESSC efod, nárameník, svrchní část posvátného židovského velekněžského roucha

ofrecht subst.m.o-kmen.dub ESSC správa, řád věcí (jen fig.)

ofrychtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC dvorský sudí, hofrychtář (arch.)

ohájcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obhájce, ochránce, zastánce někoho:

ohajitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS právní zástupce (

oháněčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomůcka k odhánění hmyzu

ohánečník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce „oháněček“:

oháněčník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce „oháněček“:

ohaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohanění, osočení:

ohánidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomůcka k odhánění hmyzu

ohánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomůcka k odhánění hmyzu, oháňka (

oháňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS pomůcka k odhánění hmyzu, oháňka (

oharek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plod rostlin tykvovitých, Cucurbitaceae L,

ohař subst.m.jo-kmen.meč StcS lovecký pes,

ohařicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS samice „ohaře“ (1):

ohava subst.f.a-kmen.žena StcS zohavení, zohyzdění, znetvořující tělesné postižení:

ohavenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohavnost, odporná věc, hnusný jev;

ohavník subst.m.o-kmen.hoch StcS ohavný člověk, hanebník:

ohavnost subst.f.i-kmen.kost StcS ohavnost, odpornost;

ohavstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohavnost, ohavný skutek:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zohavení, zohyzdění (tělesné):

ohbě subst.f.ja-kmen.dušě StcS loketní ohbí (kloub), loket:

oheb subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
StcS loketní ohyb (kloub), loket:

ohebnost subst.f.i-kmen.kost StcS ohebnost, pružnost:

oheň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oheň, plamen, hřejivý a pálící svítivý živel:

ohennost subst.f.i-kmen.kost StcS ohnivost, zanícenost, horlivost (?):

oheňpar subst.m.o-kmen.dub StcS zánět tkáně, bolák

ohlady subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum StcS být vyslán k nějaké ženě ověřit její předpoklady k sňatku s někým (

ohlasa subst.f.a-kmen.žena StcS rozšíření známosti o něčem:

ohlasitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS hlasatel, zvěstovatel, šiřitel:

ohlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozhlášení;

ohláška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS veřejné oznámení, ohlášení:

ohlašovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyhlašování, veřejné oznamování:

ohlav subst.f.i-kmen.kost StcS ohlávka, součást postroje jízdního

ohlava subst.f.a-kmen.žena MSS ohlávka

ohlavě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ohlávka, součást postroje jízdního

ohlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS otěž, oprať

ohlavna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zánět pohrudnice

ohled subst.f.i-kmen.kost StcS ohled, ohlížení se (na někoho):

ohleda subst.f.a-kmen.žena StcS ohled, ohlížení se (na někoho):

ohledač subst.m.jo-kmen.muž StcS osoba pověřená prohlížením výrobku, kontrolor:



ohledánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obhlédnutí, prohlédnutí (si):

ohlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obhlížení, prohlížení (si):

ohledatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo si na vlastní oči něco prohlédl:

ohledávač subst.m.jo-kmen.muž StcS osoba pověřená prohlížením výrobku, kontrolor:

ohledávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obhlížení, prohlížení:

ohledenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohlédnutí, pohled (na někoho), ohlédnutí se (po někom):

ohlédnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohlédnutí (na někoho), ohlédnutí se (po někom):

ohledovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prohlížení, vyšetřování:

ohledovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo na vlastní oči něco prohlížel, zkoumatel:

ohlobně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sloup, pilíř:

ohlodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohlodání, okousání, ožrání:

ohlodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohryzek, ohlozek, co zbylo po ohlodání:

ohlta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žravá, hltavá ryba:

ohltan subst.m.o-kmen.had StcS had polykající kořist v celku:

ohltník subst.m.o-kmen.pták StcS had (žijící ve vodě) polykající kořist v celku:

ohlubně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prohlubeň, nádrž, jímka,

ohlubnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS okraj, obruba:

ohlúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohloupení, zhloupnutí:

ohluš subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

ohluš subst.m.jo-kmen.meč StcS mlž používaný k léčení uší (?):

ohlušěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohluchnutí, ztráta sluchu:

ohna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták schopný odolat účinkům ohně:

ohňa subst.f.výjimka.vieca StcS pták schopný odolat účinkům ohně:

ohnáč subst.m.jo-kmen.meč StcS drahokam ohnivě červené barvy, granát (

ohňáč subst.m.jo-kmen.meč StcS drahokam ohnivě červené barvy, granát (

ohnáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták ohnivák, bájný pták obrozující se ohněm, fénix:

ohňáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták ohnivák, bájný pták obrozující se ohněm, fénix:

ohnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS ohýnek, malý oheň:

ohňec subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něc+ňec/tvary_s_koncovkou-

eňc+enc
StcS ohýnek, malý oheň:

ohnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rostlina ohnivé, palčivé chuti, ohnice, Raphanus raphanistrum L

ohničár subst.m.o-kmen.dub StcS čarování ohněm, věštění z ohně:

ohničara subst.f.a-kmen.žena StcS čarování ohněm, věštění z ohně:

ohničář subst.m.jo-kmen.meč StcS čarování ohněm, věštění z ohně:

ohník subst.m.o-kmen.zvuk StcS ohýnek, malý oheň:

ohnipar subst.m.o-kmen.dub StcS bylina užívaná k hojení spálenin:

ohnipara subst.f.a-kmen.žena StcS zánět tkáně, bolák

ohnišče subst.n.jo-kmen.moře StcS ohniště, místo, kde se rozdělává a udržuje oheň:

ohniščko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohnišťátko, malé ohniště:

ohniváč subst.m.jo-kmen.meč StcS drahokam ohnivě červené barvy, granát (

ohniváček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták ohnivák, bájný ohnivě zbarvený pták obrazující se ohněm, fénix:

ohnivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

ohnivicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rostlina ohnivé, palčivé chuti, patrně řeřicha, Lepidium L:

ohnivo subst.n.o-kmen.město StcS křesadlo, náčiní k rozkřesání ohně, křesací kámen



ohnivost subst.f.i-kmen.kost StcS žhavost, rozžhavenost, rozpálenost:

ohniživ subst.m.o-kmen.had StcS salamandr, tvor schopný žít v ohni:

ohnusa subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS nestoudník, hanebník:

ohnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohbí, ohyb, zakřivení:

oholenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kněžské vyholení, tonzura

ohoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oholení, zbavení vlasů břitvou:

ohorčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozhořčení, popuzení, roztrpčení:

ohořalost subst.f.i-kmen.kost StcS spálenina, strup po popálenl kůže (?):

ohořělost subst.f.i-kmen.kost StcS spálenina, strup po popálenl kůže (?):

ohple subst.f.ja-kmen.dušě StcS rostlina užívaná proti spáleninám a k léčebnému použití připravovaná na ohni, snad drnavec, Parietaria L:

ohrabky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohrabky, zbytky obilí shrabané na sklizeném poli (pohrabky, shrabky)

ohrad subst.m.o-kmen.dub StcS ochrana, zajištění, ochranné opatření:

ohrada subst.f.a-kmen.žena StcS ohrazení, obestavění, vybudování hradeb:

ohrádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pevnůstka, menší opevněná stavba, malá tvrz:

ohradník subst.m.o-kmen.hoch StcS osadník, farník:

ohrazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohrazení, ochranná stavba kolem něčeho:

ohraźenost subst.f.i-kmen.kost StcS výsada něčí, co je někomu vyhrazeno:

ohrazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohrazování, opevňování, stavba opevnění:

ohražďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohrazení, ochranná stavba kolem něčeho:

ohrdlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náhrdelník, šperk zavěšený kolem hrdla:

ohrom subst.m.o-kmen.dub StcS zastrašující hluk, hřmot:

ohroma subst.f.a-kmen.žena StcS nápor, prudké zaútočení, úder:

ohromenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS útok, napadení

ohroḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nápor, prudké zaútočení, útok:

ohrúbost subst.f.i-kmen.kost StcS obhroublost, neuhlazené chování:

ohryzek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohryzek, okousaný vnitřek jablka

ohřeb subst.m.o-kmen.dub StcS úřední odebrání všeho, co má na sobě

ohřen subst.m.o-kmen.had StcS živočich ponořený ve vodě, snad přisedlý láčkovec (?):

ohřěn subst.m.o-kmen.had StcS živočich ponořený ve vodě, snad přisedlý láčkovec (?):

ohřěv subst.m.o-kmen.dub StcS zahřátí, ohřátí (někoho), dodání tepla (někomu):

ohřienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohřátí, zahřátí:

ohřievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohřívání, zahřívání:

ohřizek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohryzek, okousaný vnitřek jablka

ohubčan subst.m.o-kmen.dub StcS vodní houba:

ohučban subst.m.o-kmen.dub StcS vodní houba:

ohybadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tepátko

ohýbadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pružný prostředek k rozkmitávání strun hudebního nástroje, trsátko:

ohýbanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vlnění, čeření:

ohybkost subst.f.i-kmen.kost StcS hbitost, pohyblivost, rychlost:

ohybnost subst.f.i-kmen.kost StcS hbitost, pohyblivost, rychlost:

ohýralec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otrlý, ke zlu otupělý člověk:

ohýralost subst.f.i-kmen.kost StcS otrlost, nestoudnost;

ohyzda subst.f.a-kmen.žena StcS zohyždění, zošklivení (něčeho), dodání odpuzujícího zjevu (něčemu):

ohyzdnost subst.f.i-kmen.kost StcS ohyzdnost, ohavnost, odpornost:



ohyžděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohanění, potupení

ohyžďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potupení, pohanění;

ohyžďovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomlouvání někoho, rozšiřování pomluv o někom:

ohyždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potupení, pohanění;

ohyždžovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomlouvání někoho, rozšiřování pomluv o někom:

ochabenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ochabnutí, oslabení

ocházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obcházení, chození kolem:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochabnutí, polevení v něčem:

ochechule subst.f.ja-kmen.dušě StcS živočich nestvůrného zjevu, chápaný nejčastěji jako drak s chocholem

ochevnost subst.f.i-kmen.kost StcS bujnost, čilost:

ochláchoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS získání něčí náklonnosti,

ochlař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo dělá

ochle subst.f.ja-kmen.dušě StcS vochle, nástroj s železnými hroty sloužící k pročesávání, očíslování a urovnávání vláken lnu před spřádáním:

ochmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC hofmistr, správce dvora světských n. církevních pánů

ochocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potěšení:

ochod subst.m.o-kmen.dub StcS obcházení, chození kolem (dokola):

ochochule subst.f.ja-kmen.dušě StcS živočich nestvůrného zjevu, chápaný nejčastěji jako drak s chocholem

ochota subst.f.a-kmen.žena StcS laskavost, vlídnost, přívětivost:

ochotenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náklonnost, laskavý vztah, přízeň (k někomu

ochotnost subst.f.i-kmen.kost StcS laskavost, vlídnost, přívětivost:

ochoz subst.f.i-kmen.kost StcS obchůzka háje, lesního úseku

ochoz subst.m.o-kmen.dub MSS ochoz

ochozě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ochoz

ochoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obcházení:

ochrana subst.f.a-kmen.žena StcS ochrana, zabezpečení:

ochráncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ochránce, kdo ochraňuje někoho

ochráňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochránění, ochrana, zabezpečení:

ochranitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS ochránce, ochranitel (zast):

ochroḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochromení, zmrzačení (jako následek poranění od někoho):

ochtáb subst.m.o-kmen.dub StcS oktáv, osmý stejnojmenný den po daném církevním svátku, u mnohých svátků církevně slavený též jako svátek; užívá se též při datování:

ochtáv subst.m.o-kmen.dub StcS oktáv, osmý stejnojmenný den po daném církevním svátku, u mnohých svátků církevně slavený též jako svátek; užívá se též při datování:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zeslabení, zemdlení:

ochuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochuzení, zchudnutí, zmenšení

ochvácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS schvácení, nemoc dobytka (

ochvěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS povzbuzování, pobízení

ochvojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS chvojka, druh jalovce s bobulemi používanými v lékařství, Juniperus sabina L:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povzbuzování, rozjařování, dodávání odvahy:

oj subst.f.ja-kmen.tvrz StcS

oje subst.n.jo-kmen.moře StcS oj, tyč usměrňující pohyb vozu

ojě subst.f.ja-kmen.tvrz StcS oj, tyč usměrňující pohyb vozu

oječník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce ojí:

ojěsňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS objasnění, ozáření, osvětlení:

ojhránek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS živočich hrající si, pohrávající si s mořem, snad delfín (?):

ojnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS oj s vidlicovitým zakončením



ojničník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce „ojnic“:

ojník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce ojí:

okáč subst.m.jo-kmen.muž StcS okatý člověk, člověk s velkýma očima, okáč (

okamžě subst.f.ja-kmen.dušě StcS okamžik, okamžení:

okamženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mžiknutí oka, mrknutí:

oka-mženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov mžení (oka);

okamžie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okamžik, okamžení:

okaticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS mycí houba s velikými „oky“ (póry):

okatička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žena s hezkýma, výraznýma očima:

okaza subst.f.a-kmen.žena StcS okázalost, chlubivé stavění se na odiv, nádhera:

okázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ukázání, poskytnutí k vidění:

okazatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo se vykazuje něčím, kdo předkládá k nahlédnutí něco:

okazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ukazování, projevování,

oken subst.m.o-kmen.pán StcS okatý člověk, mající nápadné očí, okáč (?):

okence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okénko, malé okno:

okénce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS okénko

okénečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okénečko, okénko, malé okno:

okénko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okénko, malé okno:

okennicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS okenice, dvířka k zakrytí okenního otvoru:

okken subst.m.o-kmen.pán StcS okatý člověk, mající nápadné očí, okáč (?):

okláč subst.m.jo-kmen.meč StcS ryba s ostnitými paprsky ploutevními

oklad subst.m.o-kmen.dub StcS obklad, co se přikládá na ránu,

okládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zahalování, zastírání:

oklamač subst.m.jo-kmen.muž MSS klamatel, podvodník

oklamanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo někoho o něco připravil, zloděj:

oklamánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posměch, výsměch, opovržení:

oklamávač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo klame, podvodník:

oklamávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obluzování, šalba, klam:

oklamávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS falešník, lhář:

oklamcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klamatel, podvodník

oklámcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo klame, podvodník:

oklát subst.m.o-kmen.dub StcS úl špalkový (z odříznuté části kmene s brtí):

oklep subst.f.i-kmen.kost StcS oklep, vymlácený snop, otep slámy:

oklepie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prázdná sláma, co zbude po vymlácení obilí:

oklepina subst.f.a-kmen.žena StcS hrst (věchet) vymlácené slámy:

oklest subst.f.i-kmen.kost StcS oklestek, odseknutá větévka, výhonek

oklest subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

oklestek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oklestek, odseknutá větévka, výhonek

okľúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obklopení něčím

okľuk subst.m.o-kmen.zvuk StcS oklika, oblouk, zakřivená dráha, zákrut:

oklúr subst.m.o-kmen.had StcS živočich opatřený kly, kříženec divokého kance a vepře:

okno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okno, otvor ve stěně uzavřeného prostoru upravený pro vnikání světla a vzduchu:

oko subst.f+n.o+i-kmen.oko souhlasky-DU-k>č StcS oko, zrakový orgán s víčkem vyznačující se okrouhlostí a vypouklostí;

okoj subst.m.jo-kmen.meč StcS útěcha, utěšení:



okol subst.m.o-kmen.dub StcS prostor kolem dokola, okolí:

okolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okolí, okolní prostor (někoho

okolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okolek, okraj šatu,

okolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostor kolem dokola, okolí,

okolet subst.m.o-kmen.dub StcS krouživý vítr, větrný vír:

okolicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prostor kolem dokola, blízké okolí:

okolnost subst.f.i-kmen.kost StcS ohraničený prostor oblé podoby, klenba:

okolochoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obcházení:

okolomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obšírnost, rozvláčnost

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozvedení dalšími slovy (

okolostánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obklíčení, uzavření:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obklíčení, uzavření:

okolotočka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS klička, otočka, zákrut:

okolotok subst.m.o-kmen.zvuk StcS otáčení se, otáčivý pohyb, víření:

okolozden subst.m.o-kmen.dub StcS měsíc v poslední fázi před úplňkem:

okomže subst.f.ja-kmen.dušě StcS okamžik, okamžení:

okomženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mžiknutí oka, mrknutí:

okomžie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okamžik, okamžení:

okopávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okopávání, kypření půdy okolo něčeho:

okorovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvádění nadbytečných podrobností, rozvádění:

okov subst.m.o-kmen.dub StcS pouto,

okova subst.f.a-kmen.žena StcS pouto,

okovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kování, vnější kovové součástky zpevňující a zdobící něco:

okovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okov, okované vědérko:

okovy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum pridane_lemma_ve_sl_je

okovy subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum pridane_lemma_ve_sl_je

okr subst.m.o-kmen.dub StcS okr, zemina žlutohnědých odstínů:

okraj subst.m.jo-kmen.meč StcS okraj, okrajová část pozemku:

okrajek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okrojek, odřezek, úlomek, drobet:

okrajie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okraj, okrajová část pozemku:

okras subst.m.o-kmen.dub StcS sličnost, spanilost, krása:

okrasa subst.f.a-kmen.žena StcS okrášlení, ozdobení (

okrasitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS okrašlovatel, zdobitel:

okráslenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS okrášlení, ozdobení, ozdoba, výzdoba

okrásľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkrášlení, ozdobení (něčeho

okraslnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS zlatá ozdoba, šperk (snad přívěsek):

okrásňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkrášlení, ozdobení:

okrasnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS zlatá ozdoba, šperk:

okrasník subst.m.o-kmen.hoch StcS krasořečník:

okrášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okrášlení, ozdobení;

okrášlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS okrášlení, ozdobení, ozdoba, výzdoba

okrášľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkrášlení, ozdobení (něčeho

okrašlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS zlatá ozdoba, šperk (snad přívěsek):

okrašlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okrašlování, krášlení, zkrášlování:



okrášňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkrášlení, ozdobení:

okrašovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okrašlování, nádherné odívání:

okrlík subst.m.o-kmen.pták StcS zvíře s chřtánem chrlícím oheň do okolí:

okrma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žrout, kdo jí přes míru, kdo se přecpává:

okrn subst.m.o-kmen.dub StcS pokrm, potrava (

okrocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS upokojení, uchlácholení:

okroj subst.m.jo-kmen.meč StcS tonzura (srov. „oholenie“ 2):

okrojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ústřižek, útržek, cár:

okrok subst.m.o-kmen.zvuk StcS polokruhová dráha Slunce a Měsíce nad obzorem:

okroka subst.f.a-kmen.žena StcS polokruhová dráha Slunce a Měsíce nad obzorem:

okrokot subst.m.o-kmen.dub StcS oblouk

okroṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokropení, skropení:

okrota subst.f.a-kmen.žena StcS otáčející se nebeská sféra unášející nebeské těleso („okolek“ 6):

okrov subst.m.o-kmen.dub StcS látka určená k zahalování (šat, závoj, příkrov

okrsek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-slek+sek/tvary_s_koncovkou-

slk+sk
StcS prostor kolem dokola;

okrsl subst.m.jo-kmen.meč MSS okrsek, prostor, oblast

okrslek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-slek+sek/tvary_s_koncovkou-

slk+sk
StcS prostor kolem dokola;

okrslenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS omezení

okrščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okřtění, pokřtění, křest:

okršl subst.m.jo-kmen.meč StcS prostor kolem dokola, svět:

okršlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostor kolem dokola;

okršľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohraničení, omezení:

okrúhle subst.f.ja-kmen.dušě StcS kulovitý útvar (ozdoba na židovském sedmiramenném svícnu):

okrúhlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS kulatky, druh hrušek kulovitého tvaru, Okrouhlice (

okrúhlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS okrouhlý předmět:

okrúhlost subst.f.i-kmen.kost StcS okrouhlost, kruhovitost, kruhový tvar:

okruž subst.m.jo-kmen.muž StcS člověk tlustý, otylý (?):

okrúžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kroužek, náušnice kruhového tvaru:

okružidlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kulovitý útvar (ozdoba na židovském sedmiramenném svícnu):

okružie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okruží, řasy pobřišnice, metonymicky také vnitřnosti jí a tukem obalené:

okrvavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkrvavení, zranění do krve:

okržel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS okrsek, prostor, oblast

okřes subst.m.o-kmen.dub StcS odštěpek oddělený údery z tvrdého materiálu (?):

okřeska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otruba, slupka zrní (oddělená od moučného jádra tlučením):

okřěš subst.m.jo-kmen.meč StcS živost, životní síla, čilost:

okřičenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkřiknutí se (hněvivé), osopení se:

okřídlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vysunutý oddíl zajišťující vojskovou formaci:

okřienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS živost, čilost, životní síla:

okřik subst.m.o-kmen.zvuk StcS křik, pokřik, hlasité volání;

okříkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okřikování,

okřiknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okřiknutí, napomenutí:

okřín subst.m.o-kmen.dub StcS mísa, okrouhlá plochá nádoba,



okřínář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslník vyrábějící „okříny“, výrobce „okřínů“:

okřínek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS miska, malý „okřín“ 1, talíř:

okřstěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okřtění, pokřtění, křest:

okřšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohraničení, omezení:

oktáb subst.m.o-kmen.dub StcS oktáv, osmý stejnojmenný den po daném církevním svátku, u mnohých svátků církevně slavený též jako svátek; užívá se též při datování:

oktáv subst.m.o-kmen.dub StcS oktáv, osmý stejnojmenný den po daném církevním svátku, u mnohých svátků církevně slavený též jako svátek; užívá se též při datování:

okujě subst.f.ja-kmen.dušě StcS okuje, odpad (špona, pilina

okujina subst.f.a-kmen.žena StcS okuje, spona

okún subst.m.o-kmen.had StcS ryba nápadná svýma očima (

okup subst.m.o-kmen.dub StcS zakoupení, koupě:

okusitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo požil, kdo okusil něco:

okušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS požití malého množství něčeho,

okušovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okoušení, ochutnávání:

okutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS okuje

okúzľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblouzení, zmámení, šálení:

okvetenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkvetení, odkvět:

okydenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyrážka, kožní onemocnění, osutina:

okýško subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okénko:

olej subst.m.jo-kmen.meč StcS olej, kapalina mastné povahy (převážně původu rostlinného), užívaná

olejík subst.m.o-kmen.zvuk StcS olej (v malém množství):

olejna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádoba na olej:

olejně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádoba na olej:

olejnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nádoba na olej:

olejník subst.m.o-kmen.hoch StcS olejník, výrobce oleje

olejník subst.m.o-kmen.zvuk StcS nádoba na olej:

olejovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mazání olejem:

olejovník subst.m.o-kmen.hoch StcS olejník, výrobce oleje

olešník subst.m.o-kmen.zvuk StcS okoličnatá rostlina vyskytující se mezi olšemi,

olev subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
StcS olivovník:

oleženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obležení, vojenská akce záležející v obklíčení nějaké pevnosti s cílem zlomit její odpor, nepřátelské sevření:

oliva subst.f.a-kmen.žena StcS olivovník, olivový strom

olivet subst.m.o-kmen.dub StcS olivový sad, olivový háj:

olivie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS olivoví, olivový porost,

olivišče subst.n.jo-kmen.moře StcS olivový sad, olivový háj:

olivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS lýkovec, Daphne L:

olivnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS olivový sad, olivový háj:

olivovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS olivoví, olivový porost,

olovce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS olůvko, kousek olova:

olóvce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kousek olova, olůvko

olověnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS olověná nádoba:

olověnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malá olověná nádoba:

olověnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS olověná nádoba

olovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS olovnice, olověné závaží na šňůře k měření mořské hloubky:



olovník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník pracující s olovem:

olovník subst.m.o-kmen.zvuk StcS uzel na důtkách zalitý olovem:

olovo subst.n.o-kmen.město StcS olovo, velmi těžký snadno tavitelný kov:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poolovování něčeho, nanášení vrstvy olova na něco:

olšě subst.f.ja-kmen.dušě StcS vlhkomilný strom s dřevem odolným proti vodě,

olšeník subst.m.o-kmen.zvuk StcS okoličnatá rostlina vyskytující se mezi olšemi,

olšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS olší, olšoví, olšový porost:

olšina subst.f.a-kmen.žena StcS olšina, olší, olšový porost:

olšinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS olše, Alnus Gaertn.:

olšník subst.m.o-kmen.zvuk StcS okoličnatá rostlina vyskytující se mezi olšemi,

oltárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svatyně s oltářem, kaple:

oltář subst.m.jo-kmen.meč StcS oltář, vyvýšené místo (zpravidla stolec) určené k odevzdávání obětních darů bohu

oltářec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS oltářní ohniště:

oltářek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kámen vsazený do desky oltářního stolu,

oltářík subst.m.o-kmen.zvuk StcS oltářík, malý oltář:

oltářnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS svatyně, kaple (

oltářnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oltářní ohniště, místo na oltáři určené ke spalování zápalných obětí:

oltářničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úřad oltářníka:

oltářník subst.m.o-kmen.hoch StcS oltářník, kněz ustanovený za plat vykonávat bohoslužby u daného oltáře:

oltářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřad oltářníka:

olysovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbavování někoho vlasů, činění někoho lysým:

omáčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS omáčka, tekutý pokrm, do něhož se namáčel chléb

omáčňal subst.m.o-kmen.had StcS mořský měkkýš (nachovec ?) vylučující odměšek, v němž se namáčením barvily látky:

omak subst.m.o-kmen.pták StcS vodní had

omakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohmatání, přesvědčení se hmatem o existenci něčeho:

omámenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS omámený, zaslepený člověk

omáḿenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomatenec, smyslů zbavený člověk:

omáḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omámení, zastření smyslů, pomatení:

oman subst.m.o-kmen.dub StcS oman, silně aromatická rostlina z rodu omanovitých (používaná často v lékařství), Inula L:

omast subst.f.i-kmen.kost StcS omastek, tuk k maštění pokrmů:

omast subst.m.o-kmen.dub StcS omastek, tuk k maštění pokrmů:

omasta subst.f.a-kmen.žena StcS omastek, tuk k maštění pokrmů:

omastek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS omastek, tuk k maštění pokrmů:

omaz subst.m.o-kmen.dub StcS dřeň, vnitřní vrstva dřeva ve kmeni:

omazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS morek, mazlavá hmota uvnitř dutých kostí, kostní dřeň:

omdlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS umdlení, zemdlení, ztráta sil:

omdlévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS umdlévání, ztrácení sil:

omelé subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS homilie (na něco), výklad některého úseku biblického textu s aplikací na lidský život (

omelí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS homilie (na něco), výklad některého úseku biblického textu s aplikací na lidský život (

omeliář subst.m.jo-kmen.meč StcS homiliář, sbírka homilií:

omelie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS homilie, výklad Písma

oměrál subst.m.o-kmen.dub StcS humerál, pruh z bílé látky (zpravidla zdobený) zahalující knězi při obřadech ramena,

omeškánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bez meškání, bez průtahů, ihned:



omiežďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omámení, zastření smyslů:

omieždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omámení, zastření smyslů:

omih subst.m.o-kmen.zvuk StcS oměj, prudce jedovatá rostlina patřící mezi pryskyřníkovité, Aconitum lycoctonum L:

omirál subst.m.o-kmen.dub StcS humerál, pruh z bílé látky (zpravidla zdobený) zahalující knězi při obřadech ramena,

omladci subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-Kek/tvary_s_koncovkou-Kk StcS stav rodičky v období porození dítěte:

omladenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porod, slehnutí:

omladicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rodička:

omladilka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rodička:

omladky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stav rodičky v období porození dítěte:

omladnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rodička, rodící

omlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porod, slehnutí:

omluv subst.m.o-kmen.dub StcS vyslovení, pronesení, vyřčení:

omluva subst.f.a-kmen.žena StcS promluvení o něčem, promluva,

omlúvač subst.m.jo-kmen.muž StcS pomlouvač, osočovatel, nactiutrhač:

omlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvádění:

omluvatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS přímluvkyně, orodovnice, zastánkyně:

omluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS omlouvání, omluvení, výmluva

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyslovení, vyřčení:

omočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omočení, smočení:

omračenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zastření zraku, oslepení něčím:

omraz subst.m.o-kmen.dub StcS omrazení, promrznutí:

omrzlost subst.f.i-kmen.kost StcS mrzkost, co se lidem oškliví, ohavnost:

omuženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS provdání, sňatek (ženy):

omyl subst.m.o-kmen.dub StcS nejistota, pochybování, pochybnost (stran něčeho):

omyla subst.f.a-kmen.žena StcS nepochybně, nesporně, jistě:

omýlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmýlení, mýlka, omyl, nedopatření

omýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochybování, pochybnost:

omylník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo klame, pokrytec

omylnost subst.f.i-kmen.kost StcS nejasnost, spornost,

omylovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mýlení se, chybování:

omysl subst.f.i-kmen.kost MSS důmysl, důvtip

omysl subst.m.o-kmen.dub StcS důmysl, důvtipnost:

omytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omytí, očištění mytím, umytí (v něčem

omyvač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo polévá

omyvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředek k omývání, očistný prostředek, koupel:

omývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omývání, zbavování nečistoty mytím, umývání:

omyvatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS umyvadlo, mísa na umývání:

oněměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oněmění, ztráta schopnosti mluvit:

onchin subst.m.o-kmen.dub StcS onyx, onychin (

onicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS oj s vidlicovitým zakončením

oničník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce „ojnic“:

onseh subst.m.o-kmen.hoch StcS dotyčný;

onucě subst.f.ja-kmen.dušě StcS onuce, kus látky k ovinutí dolní části nohy:

onučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS onučka, malá



onychin subst.m.o-kmen.dub StcS onyx, onychin (

onythin subst.m.o-kmen.dub StcS onyx, onychin (

onyx subst.m.o-kmen.dub StcS onyx, žilkovaný polodrahokam z druhu chalcedonu:

opáčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opačina, dlouhé silné veslo k obracení směru plavidla:

opačina subst.f.a-kmen.žena StcS opačina, dlouhé silné dřevo k řízení (obracení) směru plavidla:

opáčitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS odpůrce, kdo se s námitkami vrací k výrokům protivníka (?):

opadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pád, úpadek:

opakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opakování, opětovné uskutečňování:

opálač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo čistí obilí potřásáním

opálačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádoba (opálka) k čištění obilí potřásáním

opálanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kymácivé pohybování, potřásání něčím:

opanovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opanování, ovládnutí:

opar subst.m.o-kmen.dub StcS opar, kožní choroba vyznačující se tvořením puchýřků (jako při opaření

opařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opražení, opečení:

opasadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pás, opásání, přepásání:

opásáníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opasek, pás se závěsníkem pro menší poboční zbraň:

opásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pás, opásání, přepásání:

opasek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS váček, měšec na peníze připevněný k pasu:

opasenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opasek, pás se závěsníkem pro zbraň:

opasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opasování, přepasování, ovazování v pase:

opat subst.m.o-kmen.pán StcS opat, představený klášterního společenství řeholníků

opatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS lehká obuv kryjící patu, sandál (?):

opaticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS abatyše, představená klášterního společenství řeholnic:

opatra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prozíravost, prozřetelnost:

opatrenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mít v patrnosti, přihlížet k tomu, že…:

opatrník subst.m.o-kmen.hoch StcS opatrovník, ochránce:

opatrnost subst.f.i-kmen.kost StcS pohled, pohlížení (na někoho),

opatrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohledávání, prozkoumávání na místě za účelem očitého ověření skutečného stavu:

opatrovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS dohlížitel:

opatřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obhlédnutí, prohlédnutí (si):

opatřitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo se dívá, pozorovatel, zkoumatel

opatřnost subst.f.i-kmen.kost MSS popatření, pohledění, pohled na koho

opatřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohledávání, prozkoumávání na místě za účelem očitého ověření skutečného stavu:

opatřovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS dohlížitel:

opatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opatství, hodnost opata, opatský úřad:

opaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS deštění, dřevěné pažení, obložení dřevěnými deskami; synekdoch. i opažená část domu (pavlač, podlaha):

opažovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pažení, dřevěná konstrukce proti sesouvání horniny, výdřeva:

opec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opičák, samec opice:

opěcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opakování, koloběh:

opěna subst.f.a-kmen.žena StcS lápis, dusičnan stříbrný, pekelný kamínek:

openka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opeňka, houba obrůstající „pně“ (pařezy):

opeňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS opeňka, houba obrůstající „pně“ (pařezy):

opeřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS blesk, úder blesku:

opes subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je



opes subst.m.o-kmen.dub StcS předkožka, prepucium:

opeska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předkožka, przpucium:

opětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zahalení, obestření, kryt:

opětitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS odpůrce, kdo se obrací proti někomu

opětovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obnovování se, vracení se zpět, koloběh:

opětva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zahalení, obestření, kryt:

opiát subst.m.o-kmen.dub StcS opiát, lék obsahující opium:

opicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS síla, statnost (?):

opiecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zopakování:

opiečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zopakování:

opieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podpírání, stavění podpěr:

opich subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá rostlina z čeledi mrkvovitých užívaná jako léčebný a magický prostředek (celer miřík, Apium graveolens L; libeček, Levisticum officinale Koch):

opichač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo roztlouká (drtí) něco ve stoupě:

opíchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS tlučení, roztloukání, drcení:

opichar subst.m.o-kmen.chlap StcS kdo roztlouká (drtí) něco ve stoupě:

opichař subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo roztlouká (drtí) něco ve stoupě:

opijcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják něčeho, kdo se často opíjí něčím:

opíjcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják něčeho, kdo se často opíjí něčím:

opíjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opíjení se, oddávání se pití opojných nápojů, opilství:

opilec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják (něčeho), kdo se oddává pití nějakého nápoje,

opilicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena oddávající se pití opojných nápojů:

opilky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piliny, nejdrobnější odpadky vzniklé při obrábění materiálu,

opilost subst.f.i-kmen.kost StcS opilost, stav opojení opojným nápojem:

opilstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opilost (z něčeho), stav opojení nějakým opojným nápojem:

opilstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opilost (z něčeho), stav opojení nějakým opojným nápojem:

opimak subst.m.o-kmen.pták StcS létavý tvor hubící hady:

opisa subst.f.a-kmen.žena StcS text, zapsané slovní znění:

opitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opití, opilost, stav vyvolaný účinky opojného nápoje:

opium subst.n.indecl.tau StcS opium, narkotikum z mladých makovic:

opivcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják něčeho, kdo se opíjí něčím:

opívcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják něčeho, kdo se opíjí něčím:

oplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS splacení, vyrovnání dluhu:

oplacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odplata, odměna:

oplakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oplakání (něčeho), projevení žalu pláčem (nad něčím):

oplakatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS truchlící, kdo oplakává někoho

oplakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS lítost nad něčím,

oplata subst.f.a-kmen.žena StcS úhrada, hmotná (

oplatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hostie

oplatitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS odplatitel, kdo odplácí odměnou

oplatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hostie

oplatník subst.m.o-kmen.hoch StcS plátce,

oplčánek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mořský úhoř (?):

oplecek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS oplecko, rukávce, horní část spodního ženského obleku kryjící plece a prsa

oplecie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oplecko, horní část ženského roucha kryjící plece a prsa (zprvu patrně sešitá s částí dolní):



oplecka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS oplecko, rukávce, horní část spodního ženského obleku kryjící plece a prsa

opleček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS oplecko, rukávce, horní část spodního ženského obleku kryjící plece a prsa

oplečie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oplecko, horní část ženského roucha kryjící plece a prsa (zprvu patrně sešitá s částí dolní):

oplečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS oplecko, rukávce, horní část spodního ženského obleku kryjící plece a prsa

oplen subst.m.o-kmen.dub StcS oplen, podélná součást vozu nesoucí korbu

oplenek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svořeň, nicohlav, vertikální svorník spojující oplen s předním „násadem“:

oplenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS tvor dravě trhající kořist (?):

oplenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rouškatá houba:

oplenník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce oplenů:

oplest subst.f.i-kmen.kost StcS opletení, svázání:

oplet subst.m.o-kmen.dub StcS plot, oplocení, ohrada z proutí propleteného mezi koly zaraženými do země:

oplétanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oplocování, ohrazování plotem:

opletenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opletení, ohrazení pletenou ohradou

oplchánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypadá(vá)ní, ztrácení:

oplot subst.m.o-kmen.dub StcS plot, oplocení (srov. „oplet“):

oplota subst.f.a-kmen.žena StcS plot, oplocení:

oplotek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opletení, uzavírající proutěný výplet:

oplum subst.m.o-kmen.dub StcS muškátový květ:

oplun subst.m.o-kmen.dub StcS muškátový květ:

opluňát subst.m.o-kmen.dub StcS polodrahokam rudě (krvavě) zbarvený, užívaný k zastavení prýštící krve (?):

oplutev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dřevo (kmenoví) určené k plavení (?):

oplutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záplava, příval:

oplutvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dřevo (kmenoví) určené k plavení (?):

oplytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záplava, zátopa, povodeň:

oplývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záplava, zátopa:

oplzánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS necudné chování, nevázané ukojování smyslnosti:

oplzlost subst.f.i-kmen.kost StcS oplzlost, bezostyšné projevování smyslnosti, necudnost, nestydatost, nestoudnost:

oplzlstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oplzlost, nestydatost, necudné chování:

oplznost subst.f.i-kmen.kost StcS rozpustilost, smyslově dráždivá zábava:

oplzstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oplzlost, nestydatost, necudnost, nestoudnost

oplzstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS oplzlost, nestydatost, necudnost, nestoudnost

opnost subst.f.i-kmen.kost StcS zdatnost, schopnost klást odpor, odolnost:

opocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opocení, pokrytí potem:

opojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nasycení, naplnění, v hojné míře obdaření něčím:

opojidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opojný nápoj:

opojina subst.f.a-kmen.žena StcS opojení, opilost:

opojišče subst.n.jo-kmen.moře StcS opojný nápoj:

opojník subst.m.o-kmen.zvuk StcS droga, opojná látka,

opoka subst.f.a-kmen.žena StcS skála,

opolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polní rovinná oblast (kolem něčeho);

opomietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opovrhování, pohrdání:

opon subst.m.o-kmen.dub StcS mučení napínáním (

opona subst.f.a-kmen.žena StcS závěs, zavěšená tkanina obepínající stěny něčeho,

oponec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS openec, plazivá popínavá rostlina, popenec břečťanovitý, Glechoma hederacea L (?):



opoponak subst.m.o-kmen.zvuk StcS klejopryskyřice, klovatina opoponaxová z rostliny moračiny obecné, Opoponax Chironium Koch, užívaná

opora subst.f.a-kmen.žena StcS ohrazení se proti ujednání

oporník subst.m.o-kmen.zvuk StcS strana stavějící se na odpor právnímu rozhodnutí:

opornost subst.f.i-kmen.kost StcS odpor, odporování, námitka:

opověd subst.f.i-kmen.kost StcS oznámení, ohlášení:

opovědčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS úřední osoba, které se ohlašuje porušení práva před podáním vlastní žaloby:

opovědčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poplatek placený úředníku při „opovědi“ 2:

opověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznámení, ohlášení:

opoviedacie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poplatek placený úředníku při „opovědi“ 2:

opoviedač subst.m.jo-kmen.muž StcS osoba ohlašující úřadu porušení práva:

opoviedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznamování, ohlašování:

opovraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovázání, spoutání provazem:

opovrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opovržení, pohrdání (někým

opozdilost subst.f.i-kmen.kost StcS opozdilost, opožděnost:

opožďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomalost, liknavost, nepohotovost:

opoždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomalost, liknavost, nepohotovost:

opránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyprání:

oprat subst.f.i-kmen.kost StcS řemen (

oprata subst.f.a-kmen.žena StcS řemen (

oprátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS řemínek (

oprava subst.f.a-kmen.žena StcS řízení, usměrňování do náležitého směru:

oprávcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opravovatelka, obnovitelka (?):

oprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS správce, velitel:

opravec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS správce, velitel:

opravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opravení

opravič subst.m.jo-kmen.muž StcS kormidelník, kdo řídí loď:

opravidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pravidlo, směrodatné ustanovení:

opravitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS vůdce, kdo někoho řídí, vládce:

opravník subst.m.o-kmen.hoch StcS světský feudální ochránce kláštera, jeho poddaných a majetku (

opravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS řízení, spravování, vedení:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS usměrnění náležitým směrem, řízení:

oprník subst.m.o-kmen.hoch StcS zdatný (schopný ?) člověk:

oprnost subst.f.i-kmen.kost StcS zdatnost, schopnost klást odpor, odolnost:

oprnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpor, kladení odporu, obrana:

oprovazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oběšení, usmrcení pověšením do smyčky provazu:

oprovaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oběšení, usmrcení pověšením do smyčky provazu:

oprsěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nabytí vnějších pohlavních znaků, ženy:

opršenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nabytí vnějších pohlavních znaků, ženy:

oprud subst.m.o-kmen.pán StcS prudký člověk, kdo se bez zábran na všechno vrhá (?):

opruh subst.m.o-kmen.zvuk StcS pruh srsti odlišný barvou (?):

oprysk subst.m.o-kmen.zvuk StcS příval, zaplavující proud (?):

oprza subst.f.a-kmen.žena StcS hniloba, rozklad:

oprzn subst.f.i-kmen.kost StcS hniloba, rozklad:

opřěc subst.m.jo-kmen.peniez StcS jednorožec, tvor s dopředu trčícím rohem,



opřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opření (se), námitka:

opřielišna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nadměrné tvoření (

opsěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS upadnutí do útrap (psího života), zbídačení:

optalim subst.m.o-kmen.dub StcS bíle žilkovaný kámen užívaný k léčení a ochraně očí (připisovala se mu též schopnost učinit nositele neviditelným):

optánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřední zjištění, vyšetření,

optýr subst.m.o-kmen.chlap StcS pán,

opuchlina subst.f.a-kmen.žena StcS opuchlina, otok:

opuchlost subst.f.i-kmen.kost StcS opuchlost, opuchnutí, opuchlina:

opuka subst.f.a-kmen.žena MSS skála, kámen, balvan

opustilost subst.f.i-kmen.kost StcS poklesek, opominutí náležitého chování:

opustitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zpustlík, člověk svou svévolností bezohledný k jiným:

opuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkáza, uvedení do stavu zpustlosti;

opúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opouštění, zanechávání někoho samotného bez pomoci, péče

opuščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poklesek, opominutí náležitého chování:

opútanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS spoutání, svázání:

oracie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS liturgická modlitba:

oracionál subst.m.o-kmen.dub StcS kniha liturgických modliteb:

oráč subst.m.jo-kmen.muž StcS oráč (něčeho), kdo oře, orající (něco):

oráček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sedláček, rolníček:

oračka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS orání, orba:

oráčně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zemědělství, rolnictví:

oráčovic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS potomek oráče (jako člen jeho rodu):

oráčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zemědělství, obdělávání půdy, rolnictví:

orák subst.m.o-kmen.hoch StcS zemědělec, rolník:

orákul subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

orákul subst.m.o-kmen.dub StcS část Šalamounova chrámu, tzv. svatyně svatých (srov. BiblSlov 1,241):

oránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS orání, obdělávání orbou;

oranina subst.f.a-kmen.žena StcS obdělávání půdy,

oratba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nově osídlená a obdělaná země (?):

ordumdej subst.m.jo-kmen.meč StcS pestře zbarvený šat:

orel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

orhany subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum MSS varhany

orhany subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum pridane_lemma_ve_sl_je

orkaf subst.m.o-kmen.dub StcS předběžné výlohy na podnikání se svěřeným majetkem (

orlátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS orlí mládě, orle:

orlej subst.m.jo-kmen.meč StcS hodiny, měřidlo a ukazatel času, později

orlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS orlice, samice orla, též orel (

orličátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS orličátko, orlí mládě:

orlíčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS orlíče, orlí mládě:

orlíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS orlíček, orlík, orlí mládě:

orlíčenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS orlíček, orlí mládě:

orlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS drobná mince s vyraženým znakem orla:

orloj subst.m.jo-kmen.meč StcS hodiny, měřidlo a ukazatel času, později

orlojník subst.m.o-kmen.hoch StcS hodinář, řemeslník vyrábějící



ornát subst.m.o-kmen.dub StcS bohoslužebné kněžské roucho, často bohatě zdobené:

ornátník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící ornáty, drahocenná roucha ap::

orník subst.m.o-kmen.pták StcS tažné zvíře (kůň

orod subst.m.o-kmen.dub StcS nádoba, pomůcka k přechovávání něčeho tekutého, sypkého

oroda subst.f.a-kmen.žena StcS orodování, přímluva (něčí):

orodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záležitost, zařizování něčeho potřebného:

orodovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zařízení, vybavení (hospodářství, živnosti

orodovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS orodovnice, přímluvkyně (srov. „orudovník“ 3):

orodovník subst.m.o-kmen.hoch StcS zprostředkovatel, kdo je vyslán zařídit nějakou záležitost (

ort subst.m.o-kmen.dub StcS středověká drobná mince,

orteil subst.m.jo-kmen.meč StcS rozsuzování, soudní rozhodování o vině obžalovaného, soud;

ortel subst.m.jo-kmen.meč StcS rozsuzování, soudní rozhodování o vině obžalovaného, soud;

ortel subst.m.o-kmen.dub MSS rozsudek, soudní nález

orteleřěkač subst.m.jo-kmen.muž StcS soudní úředník (kompetentní mluvil):

ortelovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vynášení rozsudku:

ortelřěkač subst.m.jo-kmen.muž StcS soudní úředník (kompetentní mluvil):

ortyl subst.m.jo-kmen.meč StcS rozsuzování, soudní rozhodování o vině obžalovaného, soud;

ortýl subst.m.jo-kmen.meč StcS rozsuzování, soudní rozhodování o vině obžalovaného, soud;

orud subst.m.o-kmen.dub StcS nádoba, pomůcka k přechovávání něčeho tekutého, sypkého

oruda subst.f.a-kmen.žena StcS orodování, přímluva (něčí):

orudíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádobka, malá nádoba, koflík:

orudie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záležitost, zařizování něčeho potřebného:

orudovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zařízení, vybavení (hospodářství, živnosti

orudovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS orodovnice, přímluvkyně (srov. „orudovník“ 3):

orudovník subst.m.o-kmen.hoch StcS zprostředkovatel, kdo je vyslán zařídit nějakou záležitost (

orumpant subst.m.o-kmen.dub MSS náramek

oružie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záležitost, zařizování (zajišťování) něčeho potřebného, potřebná činnost:

orvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS orvání, zbavení vlasů rvaním:

oryč subst.m.jo-kmen.meč StcS kámen nošený jako amulet:

oř subst.m.jo-kmen.meč StcS oř, (statný) kůň, nejčastěji jezdecký

ořěch subst.m.o-kmen.zvuk StcS ořech, plod lísky

ořěchovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ořechový porost, stromy nesoucí „ořěchy“ 2:

ořěšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ořechový porost, stromy nesoucí „ořěchy“ 2:

ořieš subst.m.jo-kmen.meč StcS oříš, druh choroše (Polyporus umbellatus):

ořiešek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oříšek, malý ořech:

ořík subst.m.o-kmen.pták StcS koník, malý oř:

os subst.f.i-kmen.kost MSS vosa

os subst.m.o-kmen.dub MSS osina:

os subst.m.o-kmen.had MSS vosa

osa subst.f.a-kmen.žena StcS osa, tyčovitá část podvozku nesoucí kola:

osada subst.f.a-kmen.žena StcS náboženská obec, společenství křesťanských věřících sdružené sídlem a

osádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menši křesťanská náboženská obec (sdružená kolem kněze

osadník subst.m.o-kmen.hoch StcS osadník, farník:

osamělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS osamělý člověk bez rodiny ap:



osamělost subst.f.i-kmen.kost StcS osamělost, osamocení:

osaměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS stav zpustlosti,

osanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina hořké chuti užívaná v lékařství, patrně z čeledi hluchavkovitých (snad ožanka kalamandra, Teucrium chamaedrys L a zběhovec yva, Ajuga chamaepitys L):

osanna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina užívaná v lékařství (snad ožanka kalamandra, Teucrium chamaedrys L):

osazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vojenské obsazení, zabrání

osaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozmístění, umístění kolem dokola, rozestavení, postavení:

osazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obsazování, zajišťování rozmístěním vojenské posádky:

osboženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obohacení

osdmen subst.m.o-kmen.dub StcS dmychadlo, zařízení vhánějící vzduch do výhně pece,

osdob subst.m.o-kmen.dub StcS ozdoba, předmět sloužící k ozdobě:

osdoba subst.f.a-kmen.žena StcS vylepšení, náležitá úprava;

osdóbcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zdobitelka, žena povznášející člověka něčím:

osdobnost subst.f.i-kmen.kost StcS ozdoba, odznak:

osdoň subst.m.jo-kmen.meč StcS ostnatý strom:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vylepšení, náležité upravení;

osě subst.f.ja-kmen.dušě StcS

osěd subst.m.o-kmen.dub StcS posed, popínavá rostlina užívaná k čarování (Bryonia L):

osědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posednutí (někým):

osedlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osedlání

osědlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stálé sídlo

osědlišče subst.n.jo-kmen.moře StcS sídliště:

osech subst.m.o-kmen.zvuk StcS posed, popínavá rostlina užívaná k čarování (Bryonia L):

osěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osekání, odstranění

osěkávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ničení, vylévání rozbíjením sudů:

osel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS osel, domácí zvíře používané

oselník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo pečuje o osly (

osěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaseté obilí,

osep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vrchnostenská dávka odváděná v plodinách,

oses subst.m.o-kmen.had StcS sele, podsvinče,

oset subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pichlavá rostlina,

osětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osetí, obsetí, provedení setby, setí:

osěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okruh, obvod, okrsek, něčím obsáhnutý (vymezený) prostor:

osičie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osikový porost:

osidlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS chycení do léčky, zatažení do osidla:

osidlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS smyčka, provaz se stahujícím se okem;

osidlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapletení do osidel, do léček

osidľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zapletení do osidel, vlákání pod vliv (někoho), nástraha (něčí):

osidlina subst.f.a-kmen.žena StcS chycení do smyčky (

osidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS smyčka, provaz se stahujícím se okem;

osídlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS smyčka, provaz se stahujícím se okem;

osika subst.f.a-kmen.žena StcS osika, obecně rozšířený strom s listy chvějícími se i v slabém vánku (topol osika, Populus tremula L):

osina subst.f.a-kmen.žena StcS osina, pichlavý štětinovitý výrůstek na klasu:

osiřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mezivládí, období dočasné správy země po smrti panovníka:

oskolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dravé zvíře útočící nápadně velkými zuby (



oskorušě subst.f.ja-kmen.dušě StcS jeřáb, strom s bohatými květenstvími bílých květů a plody malvičkami (jeřáb obecný, Sorbus aucuparia L; jeřáb břek, Sorbus torminalis L; jeřáb oskeruše, Sorbus domestica L):

oskrd subst.m.o-kmen.dub StcS oškrt, kovový nástroj (též kladivo) k hrubému opracování kamene:

oskřec subst.m.jo-kmen.vítěz StcS novorozeně, nedávno narozené dítě

oskřěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkřiknutí se (hněvivé), osopení se křikem na někoho:

oskřěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkřikování se (hněvivé), osopování se křikem na někoho:

oskřičenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkřiknutí se (hněvivé), osopení se křikem na někoho:

oskřiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkřikování se (hněvivé), osopování se křikem na někoho:

oskvarek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS škvarek, spečený zbytek po roztavení

oskvrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poskvrna, úhona, mravní újma:

oslabovač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo povoluje něco, dává volný průchod něčemu:

osladčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oslazení, dodání sladké chuti:

osladec subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

osladec subst.m.jo-kmen.peniez StcS rostlina nápadná sladkou chutí a užívaná v lékařství (osladič obecný, Polypodium vulgare L;

osladeč subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

osladeč subst.m.jo-kmen.meč StcS rostlina nápadná sladkou chutí a užívaná v lékařství (osladič obecný, Polypodium vulgare L;

osladič subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

osladič subst.m.jo-kmen.meč StcS rostlina nápadná sladkou chutí a užívaná v lékařství (osladič obecný, Polypodium vulgare L;

osladnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS rostlina nápadná sladkou chutí:

osladník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina nápadná sladkou chutí („osladič“):

osládyč subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

osládyč subst.m.jo-kmen.meč StcS rostlina nápadná sladkou chutí a užívaná v lékařství (osladič obecný, Polypodium vulgare L;

oslák subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo pečuje o osly (

oslátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oslátko, mládě osla, osle:

oslava subst.f.a-kmen.žena MSS sláva

oslávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS spasitel, dárce věčného života:

oslavenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sláva, velikost;

oslavitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS spasitel, dárce blaženého věčného života:

oslavna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oslavná píseň, hymnus:

oslavník subst.m.o-kmen.hoch StcS dárce blaženého věčného života:

oslavnost subst.f.i-kmen.kost StcS sláva, stav budící mimořádnou úctu a obdiv;

oslavovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uctívání, prokazování úcty

oslaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbavení hořkosti, učinění sladkovodním:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oslábnutí, zeslábnutí, ochabnutí, slabost:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS proslavení, zvětšení slávy:

ósle subst.n.nt-kmen.kuřě zaklad-pred_koncovkou_ě-ósl/zbytek_paradigmatu-osl StcS osle, mládě osla, oslátko:

oslek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS oslík, malý osel:

oslenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oslátko, mládě osla, osle:

osleṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oslepení, zabránění něčemu vidět:

osleṕenost subst.f.i-kmen.kost StcS slepota, neschopnost vidět:

oslétko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oslátko, mládě osla, osle:

oslicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS oslice, samice osla:

oslíčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS oslátko, mládě osla, osle:

oslíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oslíček, oslík:

oslička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malá



osličník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo pečuje o osly (

oslík subst.m.o-kmen.hoch StcS oslík

osliz subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

osliz subst.m.o-kmen.dub StcS slizká nečistota (bláto, jíl ?):

oslník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo pečuje o osly (

oslnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oslepnuti (

oslokrv subst.m.o-kmen.dub StcS pták zraňující osly do krve:

oslovník subst.m.o-kmen.hoch StcS hlupák, kdo si počíná jako osel (?):

osmhlas subst.m.o-kmen.dub StcS oktáva, interval mezi prvním a osmým tónem (u diatonické stupnice)

osna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostnitá rostlina obsahující šťávu užívanou v lékařství (kozinec, Astragalus L ?):

osně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dub, strom s mohutným kmenem a s plody žaludy, poskytující tvrdé dřevo (rod Quercus L):

osnieř subst.m.jo-kmen.meč StcS bodná zbraň s dlouhým ostrým hrotem (?):

osnitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS sjednotitel, kdo sjednocuje lidi (k společné akci ?):

osnova subst.f.a-kmen.žena StcS osnova, soustava rovnoběžných nití (napnutých na tkalcovském stavu

osnovadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dřevěné zařízení k vytváření osnovy:

osnovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vytváření osnovy z nití, snování (text.):

osnóvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS útek, soustava nití procházejících napříč osnovou:

osnovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS tkadlena, výrobkyně „osnov“ 3:

osnovník subst.m.o-kmen.hoch StcS tkadlec, výrobce „osnov“ 3:

osob subst.m.o-kmen.dub MSS věc přináležející někomu

osoba subst.f.a-kmen.žena StcS jev projevující se navenek souborem svých zvláštností,

osobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS charakteristická vlastnost

osobenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS soukromí, zvláštní místo (kde je někdo sám o sobě, oddělen od ostatních):

osobie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vlastní místo, zvláštní obydlí (oddělené od ostatních):

osobitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS uchvatitel, kdo si přisvojuje něco cizího:

osobnost subst.f.i-kmen.kost StcS zvláštnost, zvláštní jev, jedinečný jev:

osobstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zvláštnost, jedinečnost:

osobstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zvláštnost, jedinečnost:

osočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obvinění, obžalování (před někým);

osočovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osočování, hanění:

osoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osolení, posolení, ochucení solí:

osos subst.m.o-kmen.had StcS sele, podsvinče,

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS získání, přisvojení;

ospánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ospalost, ochablost z touhy po spánku:

ospitál subst.m.o-kmen.dub MSS hostinec, dům pro pocestné

ospravedľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prokázání spravedlivosti někoho

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ospravedlnění, uznání spravedlivým, zařazení mezi spravedlivé:

ospravedlňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prokázání spravedlivosti někoho

osrdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osrdí, vnitřnosti okolo srdce, též krajina srdeční:

osse subst.n.jo-kmen.moře StcS struk, cecek:

ossě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS sele, podsvinče:

ossek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS selátko, podsvinčátko:

ost subst.m.o-kmen.dub StcS osina, pichlavý štětinovitý výrůstek na klasu:

osták subst.m.o-kmen.hoch StcS přemožitel, vítěz, kdo obstál v zápase:



ostánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zastávka,

ostaránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zestárnutí, dosažení stáří:

ostarec subst.m.jo-kmen.otec StcS nedonošenec, nedonošené dítě, dítě předčasně narozené a nedostatečně vyvinuté (scvrklostí kůže působící staře):

ostatček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS zbyteček, hrstka

ostatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostatek, zbytek, zbylá část;

ostav subst.m.o-kmen.dub StcS vítězství (

ostavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostatek, zbytek:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zastavení, ustání:

ostěh subst.m.o-kmen.zvuk StcS plášť obšitý lemem (

ostěha subst.f.a-kmen.žena StcS plášť obšitý lemem (

osten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS osten, hrot,

ostenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+eKeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS bodec k pobízení, k pohánění:

ostěra subst.f.a-kmen.žena StcS opona, něco obestírajícího, zahalujícího:

ostie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bodláčí, pichlavé rostliny,

ostierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zástěrka, něco zahalujícího:

ostkl subst.m.o-kmen.dub StcS kámen nápadný leskem, třpytem:

ostkla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták nápadný světlou barvou (lesklým peřím):

ostna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostnitá rostlina obsahující šťávu užívanou v lékařství (kozinec, Astragalus L ?):

ostnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+eKeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS osten:

ostněc subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něc+ňec/tvary_s_koncovkou-

eňc+enc
StcS bodec k pobízení, k pohánění:

ostojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo zůstal, zbyl

ostójcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přemožitel, vítěz:

ostojnost subst.f.i-kmen.kost StcS stálost, trvalost:

ostoň subst.m.jo-kmen.meč StcS ostnatý strom:

ostrabenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zesílení, posílení

ostraha subst.f.a-kmen.žena StcS střežení, zajištění bezpečnosti hlídáním,

ostrahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS střežení, ostříhání, chránění ostražitým dohledem:

ostrahovatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS strážkyně:

ostrahovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS strážce, kdo střežením zajištuje něčí bezpečnost:

ostrach subst.m.o-kmen.zvuk StcS postrašení, strach, zděšení:

ostrašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postrašení, poděšení:

ostraž subst.f.i-kmen.kost StcS střežení, ohlídání, zajištění bezpečnosti střežením:

ostrážcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS strážce:

ostraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hlídání

ostráženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS střežení, ohlídání (něčeho), dohled (nad něčím):

ostraženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zachovávání, plnění:

ostražidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stráž, hlídka (zabezpečovací):

ostražitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS strážce, zachovávatel, zastánce:

ostražník subst.m.o-kmen.hoch StcS strážce, zachovávatel, zastánce:

ostražovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS střežení, pozorování (?):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzchopení se, sebrání sil:



ostrev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ostrev

ostrnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vyčiněná kůže určená k výrobě pokrývek, obuvi

ostrobod subst.m.o-kmen.dub StcS pichlavá rostlina, bodlák

ostroha subst.f.a-kmen.žena StcS pichlavá rostlina,

ostronos subst.m.o-kmen.chlap StcS ostronosý člověk, kdo má nápadně zašpičatělý nos:

ostropes subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostropes (rostlina z čeledi hvězdnicokvětých, Onopordum L):

ostropezd subst.m.o-kmen.dub StcS ostropes (rostlina z čeledi hvězdnicokvětých, Onopordum L):

ostropsie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ostropes, Onopordum L (v hromadnějším výskytu):

ostrost subst.f.i-kmen.kost StcS ostří,

ostrota subst.f.a-kmen.žena StcS ostrý výčnělek, ostré zakončení něčeho:

ostrov subst.m.o-kmen.dub StcS ostrov, pevná země ze všech stran obklopená vodou, v nepřekladových textech

ostrova subst.f.a-kmen.žena StcS zhruba osekaný kmen s pahýly větví, ostrev (zasl.), sloužící

ostrovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostrůvek, malý ostrov:

ostróvek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostrůvek, malý ostrov:

ostrovid subst.m.o-kmen.had StcS bazilišek, patrně menší jedovatý ještěr

ostrovídě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS baziliščí mládě:

ostrovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo žije na „ostrově“

ostrovzvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hrubé nahození, surové navlečení:

ostrožek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kousek materiálu vzniklého oškrábáním

ostrožina subst.f.a-kmen.žena StcS kousek z povrchu nějakého předmětu vzniklý ostrouháním, okrájením

ostrožinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porost

ostrožna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina vyznačující se pichlavými výrůstky,

ostrožnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ostružina,

ostrožník subst.m.o-kmen.hoch StcS ostruhář, ostružník, výrobce ostruh:

ostruha subst.f.a-kmen.žena StcS materiál z částeček vzniklých oškrábáním

ostrúhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ostrouhání, odstranění povrchu s něčeho škrábáním, ořezáváním

ostrúhanina subst.f.a-kmen.žena StcS oškrabky:

ostrúš subst.m.jo-kmen.meč StcS ostrý kámen (pro svou tvrdost zachovávající ostré hrany):

ostruž subst.f.ja-kmen.obnož pridane_lemma_ve_sl_je

ostruž subst.m.jo-kmen.meč StcS materiál z odpadových vláken vyčesaných při drhnutí lnu (konopí

ostružek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kousek materiálu vzniklého oškrábáním

ostružie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porost

ostružina subst.f.a-kmen.žena StcS kousek z povrchu nějakého předmětu vzniklý ostrouháním, okrájením

ostružinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porost

ostružnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ostružina,

ostružnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porost

ostružník subst.m.o-kmen.hoch StcS ostruhář, ostružník, výrobce ostruh:

ostružník subst.m.o-kmen.zvuk StcS ostružiník, ostružina:

ostrva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ostrev

ostrve subst.f.ja-kmen.dušě StcS zhruba osekaný kmen s pahýly větví, ostrev (zasl.), sloužící

ostrýš subst.m.jo-kmen.meč StcS ostřice, trávovitá bylina s rezavými listy rostoucí na mokřinách (z rodu Carex):

ostřec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS tvrdý člověk:

ostřědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředek, středová část mezi něčím:



ostřěhač subst.m.jo-kmen.muž StcS strážce, hlídač:

ostřen subst.m.o-kmen.had StcS ryba s ostrými výrůstky (

ostřěň subst.m.jo-kmen.meč StcS ryba s ostrými výrůstky (

ostřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ostření, broušení:

ostřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS závěs, splývavé obestření:

ostřěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vystříhání se vyvarování se něčeho:

ostřicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ostřice, trávovitá bylina s rezavými listy rostoucí na mokřinách (z rodu Carex):

ostřič subst.m.jo-kmen.muž StcS ostřič, kdo ostří:

ostřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS drahý kámen chránící svého nositele zneškodňováním jeho protivníků (?):

ostřiehadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS popínavá rostlina tvořící živé ploty (opletník plotní, Convolvulus saepium L ?):

ostřiehanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS střežení, hlídání:

ostřieš subst.m.jo-kmen.meč StcS dravý pták užívaný k lovu (

ostřiež subst.m.jo-kmen.meč StcS dravý pták užívaný k lovu (

ostříhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zástřih, způsob ostříhání:

ostřina subst.f.a-kmen.žena StcS ostrá skála

ostřírohat subst.m.o-kmen.had StcS živočich s dlouhým ostrým rohem, jednorožec:

ostříš subst.m.jo-kmen.meč StcS ostřice, trávovitá bylina s rezavými listy rostoucí na mokřinách (z rodu Carex):

ostřižek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odstřižek, odřezek, odpadek zbylý po ostříhání

ostřížek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý ostříž

ostřiženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ostříhání, zbavení

ostřižko subst.m.výjimka.duspivo StcS řemeslník zabývající se střiháním vlasů a vousů (též holič ?):

ostud subst.m.o-kmen.dub StcS ohavnost, hanebnost, co vzbuzuje ošklivost

ostuda subst.f.a-kmen.žena StcS chladnost, nedostatek vřelého vztahu (k druhému pohlaví):

ostuditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS hanebník, člověk vzbuzující odpor,

ostuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ošklivost, nelibost, hanba

ostuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zostuzení se, ostuda před lidmi:

ostvěl subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

ostvěl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

ostvěl subst.m.o-kmen.dub StcS kruhové osvětlení, kruh lamp (v kostele):

ostyda subst.f.a-kmen.žena StcS ostouzet, vystavovat hanbě, hanobit někoho, dělat ostudu někomu:

ostydlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hanebník, člověk beze studu (srov. „ostydlý“):

ostydlnost subst.f.i-kmen.kost StcS hanebnost, nestoudnost:

ostydlo subst.m.výjimka.duspivo StcS člověk studený, chladny, netečný (?):

ostydlost subst.f.i-kmen.kost StcS hanebnost, nestoudnost:

ostýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ostych, pocit nejistoty:

osud subst.m.o-kmen.dub StcS nádoba:

osuda subst.f.a-kmen.žena StcS osud, nezměnitelný a předem stanovený běh prožívaných událostí:

osudek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS soud, rozsudek:

osudíce subst.n.jo-kmen.moře StcS nádobka, malá nádoba:

osudíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nádobka, nádoba malých rozměrů

osudie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náčiní, nářadí, pracovní

osupr subst.m.o-kmen.dub StcS vítr působící mračné (pošmourné) počasí:

osušovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vysušování, vysoušení, odvodňování:

osutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zasypání něčím, pokrytí nasypáním něčeho:



osutina subst.f.a-kmen.žena StcS vyrážka, osutina (

osutost subst.f.i-kmen.kost StcS vyrážka, ekzém:

osúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS co je usouzeno, přisouzení

osúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS soud, závazné rozhodnutí, ustanovení:

osv subst.m.o-kmen.dub StcS svátek Tři králů vedených hvězdou do Betléma (

osvěcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uctění, oslavení:

osvěcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozjasňování (se):

osvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dosvědčení, potvrzení (něčeho), vydání svědectví (o něčem):

osvědčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznamování, dávání na vědomí (někomu):

osvědoḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznámení, uvedení do povědomí veřejnosti:

osvět subst.m.o-kmen.dub StcS světlo, záře (kolem něčeho):

osvěta subst.f.a-kmen.žena StcS osvícení, osvětlení, dodání světla:

osvětič subst.m.jo-kmen.muž StcS osvětlovalel, kdo osvěcuje, poskytuje světlo:

osvětitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena osvětlující něco, poskytující světlo něčemu:

osvětitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS osvětlovatel něčí, kdo poskytuje světlo někomu:

osviecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvícení, osvětlení (něčeho), dodání světla (něčemu

osvietnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena osvětlující něco, poskytující světlo:

osvoboźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvobození (od něčeho), vrchnostenské zproštění nějaké povinnosti,

osyp subst.m.o-kmen.dub StcS vrchnostenská dávka odváděná v plodinách,

osypánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zasypání, pokrytí nasypáním ničeho:

osypka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vyrážka, osutina (

oščep subst.m.o-kmen.dub MSS oštěp, kopí

oščěp subst.m.o-kmen.dub StcS oštěp, bodná zbraň pro boj zblízka (kopí)

oščěpišče subst.n.jo-kmen.moře StcS dřevěná násada oštěpu:

oščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bodlák n. podobná pichlavá rostlina

oščiep subst.m.o-kmen.dub StcS oštěp, bodná zbraň pro boj zblízka (kopí)

oščieralost subst.f.i-kmen.kost StcS rozpukanost, rozpraskanost:

ošemet subst.f.i-kmen.kost StcS předstírání, licoměrnost:

ošemět subst.f.i-kmen.kost StcS předstírání, licoměrnost:

ošemetník subst.m.o-kmen.hoch StcS licoměrnik, pokrytec, ošemětník (

ošemětník subst.m.o-kmen.hoch StcS licoměrnik, pokrytec, ošemětník (

ošemetnost subst.f.i-kmen.kost StcS licoměrnost, pokrytectví, ošemetnost (

ošemětnost subst.f.i-kmen.kost StcS licoměrnost, pokrytectví, ošemetnost (

ošeraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zohyzdění, zohavení, znetvoření:

ošeřěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zohyzdění, zohavení, znetvoření:

ošist subst.f.i-kmen.kost StcS něco obšitého, sešitého kolem dokola (?):

ošistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS očistec (ošidně považovaný za místo očíšťování duší):

ošit subst.m.o-kmen.dub StcS něco obšitého, sešitého kolem dokola (?):

ošitka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ošatka, pletená nádoba ve tvaru okrouhlé mísy zpevněná obšitím, košíček:

ošívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obšívání, potahování nějakou tkaninou:

ošivek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS premování, prýmek, ozdoba šatu vzniklá obšíváním:

ošklivost subst.f.i-kmen.kost StcS ošklivost, odpor, štítivý pocit (vnímaný smysly):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hanobení:

oškludnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zanechání něčeho, upuštění od něčeho:



oškrd subst.m.o-kmen.dub StcS oškrt, kovový nástroj (též kladivo) k hrubému opracování kamene:

oškřěc subst.m.jo-kmen.vítěz StcS novorozeně, nedávno narozené dítě

oškřěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkřiknutí se (hněvivé), osopení se křikem na někoho:

oškřiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkřikování se (hněvivé), osopování se křikem na někoho:

oškvarek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS škvarek, spečený zbytek po roztavení

ošlajch subst.m.o-kmen.zvuk StcS cibule

ošlechcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povznesení někoho, dodání lesku někomu:

ošlejch subst.m.o-kmen.zvuk StcS cibule

ošlých subst.m.o-kmen.zvuk StcS cibule

ošmelc subst.m.jo-kmen.peniez StcS smalt, šmelc (

otáčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obrácení se na někoho s nějakou výzvou, sdělením

otajník subst.m.o-kmen.zvuk StcS Apokalypsa, Zjevení

otarasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaštítění se, zjednání si ochrany:

otava subst.f.a-kmen.žena StcS otava, tráva znovu vzrostlá po pokosení první trávy v témž roce:

otaz subst.m.o-kmen.dub StcS dotaz, dotázání se, ptaní se (na radu):

otázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otázání, otázka, zeptání (něčí na něco);

otazatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS tazatel, mluvčí kladoucí otázky:

otázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otázka, zeptání, dotaz (na něco);

otazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zkoumání, zpytování, poznávání:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obnovení života:

otběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odběhnutí od něčeho, zanechání něčeho při útěku:

otbieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odebírání, odnímání:

otbitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odražení, účinný odpor:

otboj subst.m.jo-kmen.meč StcS odpor, kladení odporu, bránění se,

otbojník subst.m.o-kmen.hoch StcS osoba kladoucí protiprávně odpor (něčemu), bránící úřednímu výkonu (něčeho):

otbojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odrážení útoku, bránění se, obrana:

otbyt subst.m.o-kmen.dub StcS zaplacení, vyrovnání:

otbytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odbavení někoho, vyřízení něčí záležitosti:

otbývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypořádávání se, vyrovnávání se (s někým):

otcet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ocet, ostře kyselá tekutina vzniklá kvašením rostlinných štáv (

otcězabijěč subst.m.jo-kmen.muž StcS otcovrah:

otcězabitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS otcovrah, vrah vlastního otce:

otcím subst.m.o-kmen.dub StcS ocún, Colchicum L:

otcohúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otcovrah:

otcovizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dědictví po otci, rodové dědictví:

otcovnost subst.f.i-kmen.kost StcS otcovství, stav

otcovost subst.f.i-kmen.kost StcS otcovství, stav

otcovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otcovství, stav

otcovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otcovství, otcovský stav (něčí)

otcuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zcizení (někomu), převedení z něčího vlastnictví na jiného vlastníka:

otcuzitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS odcizitel něčeho, kdo něco zcizil:

otcuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zcizování, převádění do vlastnictví někoho jiného:

Otče náš subst.m.indecl.alef pridane_lemma_ve_sl_je

otčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS člověk oteklý, opuchlý



otčenáš subst.m.jo-kmen.meč StcS otčenáš, základní křesťanská modlitba začínající slovy „Otče náš“, modlitba Páně:

otčeslina subst.f.a-kmen.žena StcS rána v kůře vzniklá odštípnutím (odtržením) větve:

otčík subst.m.o-kmen.hoch StcS tatínek, tatíček:

otčim subst.m.o-kmen.chlap StcS otčím, nevlastní otec:

otčím subst.m.o-kmen.chlap StcS otčím, nevlastní otec:

otčina subst.f.a-kmen.žena StcS otcovský podíl, dědický podíl po otci, otčina (

otčiněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS náhrada, odčinění

otčiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odčinění nenáležitého činu,

otčizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otcovský podíl, dědický podíl (dědictví) po otci:

otčižna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otcovský podíl, dědický podíl (dědictví) po otci:

otdač subst.m.jo-kmen.muž StcS mluvka, kdo mnoho mluví (

otdáľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzdálení se, oddálení se:

otdalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oddalování, odkládání, průtah:

otdánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ablativ, pád jména vyjadřující odluku

otdanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS provdání, oddavky, sňatek s kým

otdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dání, odevzdání do vlastnictví, věnování:

otdanost subst.f.i-kmen.kost StcS oddanost něčemu, oddaná náklonnost k něčemu:

otdatvy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oddavky, uzavření manželství,

otdávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dávání (něčeho) náhradou

otdavci subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-Kek/tvary_s_koncovkou-Kk StcS oddavky, uzavření manželství,

otdávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dávka, odevzdáváný poplatek:

otdavky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oddavky, uzavření manželství,

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zhmoždění, odražení (paty ?):

otdechnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oddech, odpočinutí, vydechnutí si:

otdělenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpadlík, odštěpenec (od církve), kdo se odlišuje vírou i náboženskou praxí od normy:

otděľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oddělení, odloučení, dání zvlášť:

otdenek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS spodní (přízemní) část kmene stromu, oddenek (les.):

otděrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS útržek, cár, utržený kus látky:

otdešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dech, dýchání:

otdiel subst.m.o-kmen.dub StcS díl, podíl, vymezená

otdieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odtrhávání:

otdiv subst.m.o-kmen.dub StcS pohled, pohlédnutí (?):

otduch subst.m.o-kmen.zvuk StcS oddech, odpočinek, pokoj, klid:

otdutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nezdravé zvětšení objemu, nadmutí:

otdych subst.m.o-kmen.zvuk MSS oddech, odpočinutí, klid

otdychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oddechování, vydechování:

otdýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oddechování, vydechování:

otdýmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS těžké oddechování, dýchavičnost (

otec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otec, muž mající dítě, mužský člen rodičovské dvojice;

otečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zduření, opuchnutí:

otečtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaplacená (uhrazená, vyrovnaná) částka:

otehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odehnání, zahnání, vzdálení hnaním

otejdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odejití, odchod, vyjití (z něčeho):

oteklost subst.f.i-kmen.kost StcS otok, oteklina, opuchlina, zduřenina:



oteľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vrhnutí (porození) mláděte:

otělesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vtělení, opatření tělem, nabytí těla:

otělešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vtělení, opatření tělem, nabytí těla:

otep subst.f.i-kmen.kost StcS svazek, svázaná náruč něčeho,

otěp subst.f.i-kmen.kost StcS svazek, svázaná náruč něčeho,

otépka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svazeček, svazek;

otepřě subst.f.ja-kmen.dušě StcS popření žaloby, námitky proti žalobě:

otepřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS popření, zapření:

otepřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzepření se, odpor proti něčemu:

otepsanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vyděděnec z něčeho, komu je odepsán nárok na podíl v něčem:

otepsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS písemná odpověd (na dopis):

otěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS utěrka, šátek k utírání (potu

oterčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odřeknutí se, zřeknutí se něčeho, odpoutání svého zájmu od něčeho:

otěrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS částečky vzniklé strouháním

oteřčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odřeknutí se, zřeknutí se něčeho, odpoutání svého zájmu od něčeho:

otesek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odštěpky, částečky dřeva vzniklé jeho otesáváním:

oteslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odeslání, vyslání:

otesník subst.m.o-kmen.hoch StcS kameník, kdo otesáváním opracovává kámen:

oteščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odejíti, odchod:

otešník subst.m.o-kmen.hoch StcS kameník, kdo otesáváním opracovává kámen:

otevřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otevření (něčeho), uvolnění přístupu (

otevzdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odevzdání, vrácení:

otevzdávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odevzdávání, předávání;

otevzdávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odevzdání, akt předání do vlastnictví:

otevzětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzetí zpět:

otevzkázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzkaz (někomu), odpověď (někomu) po někom poslaná:

otěž subst.f.i-kmen.kost StcS otěž, řemen (popruh) na řízení jízdního

othad subst.m.o-kmen.dub StcS úřední vymezení množství majetku (z daného vlastnictví dosavadního držitele), které v dané hodnotě odpovídá právnímu nároku nabyvatele:

othádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odhadnutí, ocenění, určení ceny:

othádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odhad, úřední stanovení ceny převáděného majetku:

othadovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odhadování, zhodnocování, určování ceny:

othaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odhalení, obnažení:

otháněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odhánění, zapuzování (od něčeho):

othánitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco odhání

othánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS námitka strany proti někomu

othlas subst.m.o-kmen.dub StcS dvojhláska, diftong:

othněvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS usmíření, ukončení hněvu:

othon subst.m.o-kmen.dub StcS odhánění, zahánění (

othona subst.f.a-kmen.žena StcS odhánění, odmítání:

othóncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS osoba kladoucí protiprávně odpor úřednímu výkonu něčeho:

othončí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS osoba kladoucí protiprávně odpor úřednímu výkonu něčeho:

othoňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odhánění, zahánění:

othrnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmítnutí, nepřipuštění:

othrýzanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hryzání svědomí, výčitky svědomí:



otcházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odcházení, odchod:

otchod subst.m.o-kmen.dub StcS odchod, odejití

otchovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odstavené mládě:

otchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odchování, vychování, zabezpečení patřičnou péčí do doby dospělosti:

otchoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odchod, odejití:

otchŕkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkašlávání, vykašlávání hlenů:

otchýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odnětí, pozbytí, ztráta:

otiepka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svazeček, svazek;

otiežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS řemínek uzdy, otěž:

otímka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odnětí, zbavení něčeho (?):

otjětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odnětí, vzetí (a dání pryč);

otjětina subst.f.a-kmen.žena StcS ohavnost, výjimečně ošklivý jev (?):

otjězd subst.m.o-kmen.dub StcS odjezd, odjetí:

otjězda subst.f.a-kmen.žena StcS odjezd, odjetí:

otjiežděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odjíždění, vzdalování se (jízdou) od něčeho:

otjimač subst.m.jo-kmen.muž StcS odnimatel:

otjímáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ablativ, 6. pád latinského skloňování:

otjímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odnímání, odstraňování, vynímání:

otjimatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS násilník,

otjímka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odnětí, zbavení něčeho (?):

otjitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odejití, odchod:

otka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otka, oráčský nástroj (násada s kovovým ostřím) k rozrážení hrud a odstraňování hlíny z radlice:

otkázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkázání, převedení na dědice formou závěti;

otkazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkazování, převádění majetku na dědice formou závěti:

otklad subst.m.o-kmen.dub StcS jmění odložené stranou (záruka ?);

otkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkládání, odsunování do budoucna (něčeho):

otkodlúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odloučení, vyloučení:

otkrajovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oddělování, odlučování:

otkrmenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odstavení

otkrḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odstavení, ukončení výživy někoho kojením:

otkrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkrytí, odhalení; většinou v obraze:

otkúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zpětné odkoupení, koupení původním majitelem:

otkvasničenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyčíslení (něčeho), odstranění kvasinek vykvašením (z něčeho):

otkvetnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkvetení, skončení doby květu:

otkysánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vykvašení, projití procesem kvašení:

otlehčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ulehčení, úleva:

otlévačie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nádoba (odměrka) na odlévání:

otlévěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkládání, odklad něčeho, poshovění s něčím:

otlíčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohoršení, ohrožení mravní čistoty svodem(?):

otlomek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odlomek, úlomek ledu (

otloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odložení, odročení, odklad:

otlúčenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo byl vyloučen (pro nezpůsobilost):

otlučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otlučení, sklizení otloukáním (srážením) se stromu:

otlúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odloučení, oddělení;



otlučitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo odlučuje, odděluje:

otlučovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zcizování:

otlúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odloudění, odlákání, odvedení někoho někomu:

otměkčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvolnění, odstranění plnosti, vyprázdnění:

otměna subst.f.a-kmen.žena StcS výměna, vyměnění:

otměňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS výměna, směna:

otměnnost subst.f.i-kmen.kost StcS odplata, odveta

otměra subst.f.a-kmen.žena StcS odměřená protihodnota, míra dávaná na oplátku;

otměřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odměření, vyměření:

otměsitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS přebírač (horn.), dělník přebírající narubanou rudu, třídič:

otměšitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS přebírač (horn.), dělník přebírající narubanou rudu, třídič:

otmietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmítání, zavrhování:

otmilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS milování navzájem, oplácení lásky láskou:

otmlad subst.m.o-kmen.dub MSS větvička, ratolest

otmladek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odnož, mladý výhonek:

otmladie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trs mladých výhonků z jednoho kmene

otmladnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šestinedělka, žena po porodu, rodička

otmluva subst.f.a-kmen.žena StcS námitka, projevení nesouhlasu, odpor:

otmlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmítání, prohlašování (něčeho) za nesprávné:

otmluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odporování, odpírání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmluvení, odmluva, vzepření se slovy:

otmodlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pomodlivší se žena (?)

otmrl subst.f.i-kmen.kost StcS odúmrť (

otmrt subst.f.i-kmen.kost StcS odúmrť (něčí), majetek připadlý někomu po úmrtí jeho poddaného bez přímého dědice:

otmykatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo odmyká něco:

otnepadánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opětovné upadání do nemoci:

otnesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odnesení, přemístění nesením:

otnoha subst.f.a-kmen.žena StcS odnož, potomek:

otnositel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco odnáší,

otnož subst.f.i-kmen.kost StcS odnož, výhonek, prýt (zejm. révový):

otnožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS révoví, vinný keř:

otoč subst.m.jo-kmen.meč StcS zvířecí výkal okrouhlého tvaru:

otočec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk oteklý, opuchlý

otočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otočení, kruhový pohyb

otok subst.m.o-kmen.zvuk StcS otok, oteklina, opuchlina, zduřenina:

otoṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zatopení

otopovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS působení zátop:

otpad subst.m.o-kmen.dub StcS odtok, odtékání:

otpásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpásání, odepnutí a odložení pásu s poboční zbraní:

otpěra subst.f.a-kmen.žena StcS protidůvod, námitka vyvracející stanovisko protivníka:

otpěvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zpívaná odpověď sboru na sólový předzpěv při bohoslužbě, responsorium:

otpierač subst.m.jo-kmen.muž StcS odpůrce žalující strany:

otpieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpor, kladení odporu,

otpiercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepřítel, protivník něčeho:



otpis subst.m.o-kmen.dub StcS písemná odpověď:

otpisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odepsání, písemná odpověď (na dopis):

otplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poskytnutí náhrady,

otplacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odplácení;

otplata subst.f.a-kmen.žena StcS splacení, vyrovnání dluhu;

otplátcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odplatitel, kdo odplácí (za něco, někomu) odměnou

otplatitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS odplatitel, kdo odplácí (za něco, někomu),

otplátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odplata, odměna:

otplatník subst.m.o-kmen.hoch StcS plátce,

otplutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odplynutí, odtečení, odtékání, odliv:

otpočinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpočinutí, odpočinek, oddech:

otpočivadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokojík, menší místnost určená

otpočívadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pokoj, komnata

otpočivadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS lehátko, pohovka, odpočívadlo (

otpočívadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS příbytek, útulek

otpočívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpočívání, odpočinek, oddech po práci

otpor subst.m.o-kmen.dub StcS odpor, kladení odporu,

otpora subst.f.a-kmen.žena StcS odpor, kladení odporu,

otpórcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpůrce, protivník:

otporník subst.m.o-kmen.hoch MSS odpůrce, protivník

otpornost subst.f.i-kmen.kost StcS odpor (proti někomu, proti něčemu), kladení odporu, protivení se (někomu, něčemu):

otpověd subst.f.i-kmen.kost StcS odpověď (někomu na něco);

otpověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpověď, odpovědění:

otpovědna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zpívaná odpověď sboru na sólový zpěv předzpěváka při bohoslužbě, responsorium:

otpovědník subst.m.o-kmen.hoch StcS osoba odpovídající na žalobu, obžalovaný:

otpoviedač subst.m.jo-kmen.muž StcS osoba odpovídající na žalobu, obžalovaný:

otpoviedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpovídání, dávání odpovědi:

otpoviedánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odpovídání, odpověď

otpoviedatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS osoba odpovídající na žalobu, obžalovaný:

otpoviedka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpověď, zodpovězení otázky:

otpovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zpívaná odpověď sboru na sólový zpěv předzpěváka při bohoslužbě, responsorium:

otprava subst.f.a-kmen.žena StcS soudní potrestání někoho, vykonání rozsudku nad někým:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS popravení, poprava:

otprodaj subst.m.jo-kmen.meč StcS prodej, prodání:

otprodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodání, prodej:

otprošovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS žádání o odklad plnění finančního závazku:

otpřek subst.m.o-kmen.hoch StcS odpůrce žalující strany, obžalovaný:

otpřisáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpřísáhání se, zříkání se přísahou něčeho (

otpřisěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přísežné odvolání (něčeho);

otpustek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS odpuštění, prominutí

otpustitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo odpouští hříchy:

otpustník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo odpouští (hříchy):

otpuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propuštění, svolení k odchodu (od někoho

otpuščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpouštění, promíjení:



otpúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odpouštění, promíjení

otpuščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpouštění, promíjení:

otpuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozlukový list potvrzující zapuzení manželky:

otrada subst.f.a-kmen.žena StcS odrazení (od něčeho), zabránění radou (v něčem):

otrap subst.f.i-kmen.kost MSS útrapa, muka

otrap subst.m.o-kmen.dub StcS ochromení, zbavení schopnosti pohybu, strnutí:

otrapa subst.f.a-kmen.žena StcS omámení, omráčení, stav ochromení smyslů (něčím);

otrapenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trápení

otraṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omámení, stav ochromení (obestření) smyslů něčím,

otráṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omámení, stav ochromení (obestření) smyslů něčím,

otrapnost subst.f.i-kmen.kost StcS vytržení mysli („otrapa“ 2):

otravič subst.m.jo-kmen.muž StcS travič („otravník“ ):

otravník subst.m.o-kmen.hoch StcS travič,

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otrávení, usmrcení jedem (někoho):

otreptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzepření se reptáním, protivení se, projevení nesouhlasu slovy:

otrhanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otrhanec, člověk s odranými šaty:

otročník subst.m.o-kmen.hoch StcS námezdník, najatý dělník:

otročstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otroctví, otrocký stav:

otročstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otroctví, otrocký stav:

otrojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvedení třetí právně závažné skutečnosti proti odpůrci (v procesu):

otrok subst.m.o-kmen.hoch StcS služebník v nejnižším sociálním postavení;

otrokyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS nejnižší služebnice, otrokyně, nevolnice:

otrozlúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odloučení, vyloučení:

otrub subst.m.o-kmen.dub StcS otruby, slupky obilných zrn rozdrcené a oddělené od mouky (

otruba subst.f.a-kmen.žena StcS otruby, slupky obilných zrn rozdrcené a oddělené od mouky (

otrubník subst.m.o-kmen.hoch StcS živnostník prodávající otruby:

otrúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS naražení, pohmoždění nárazem:

otrucovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zasahování úderem:

otrusci subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-Kek/tvary_s_koncovkou-Kk StcS roztroušené

otrusek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úlomek, odpadek, drobet

otrýzen subst.f.i-kmen.kost StcS trýzeň, trápení, utrpení,

otryzn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trápení, muka, mučení

otrýzn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS trýzeň, trápení, utrpení,

otryzněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trápení, muka, mučení

otrýzňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ztrýznění, ztýrání:

otržn subst.f.i-kmen.kost MSS zařízení na chytání ptáků, vějička, poklop, sklopec

otržně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zařízení na chytání ptáků, vějička, poklop, sklopec

otřásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS setřásání:

otřěbci subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-Kek/tvary_s_koncovkou-Kk StcS smetí z rostlinného odpadu nahromaděné při čištění něčeho;

otřebky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS odpadky, smetí

otřěbky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS smetí z rostlinného odpadu nahromaděné při čištění něčeho;

otřečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odřeknutí se, zřeknutí se (něčeho):

otřěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odřeknutí se, zřeknutí se (něčeho):

otřek subst.m.o-kmen.zvuk StcS zřeknutí se svého práva



otřepky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS odpadky, smetí

otřěsenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otřesení, oklepání, setřesení, sklizení setřesením se stromu:

otřězanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpadlík, kdo se nepodřizuje (

otřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odřezání, oddělení řezáním:

otřězanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpadlictví, odlišování se od obecní přijímané víry a náboženské praxe:

otřězek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odřezek, kousek z něčeho vzniklý odříznutím (odkrojením):

otřězovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zavrhování, zatracování:

otřiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS spílání, projevování nenávisti řečí:

otřihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS říhání (opakované), ulevování si říháním:

otsaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS usídlení odděleně od někoho:

otsazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předkládání k opravnému rozhodnutí něčeho někam:

otslúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odsloužení se, odplacení se (za prokázané dobro);

otsták subst.m.o-kmen.pták StcS had vzdálených pouští, z jehož masa se připravoval protijed (?):

otstavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odstavení, odsunutí

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odstavení z něčeho:

otstěhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odstěhování se, přesídlení:

otstrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvrácení, zažehnání:

otstrk subst.m.o-kmen.zvuk StcS vyloučení něčího nároku na převáděný majetek (proti nabyvateli):

otstrkač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo někoho od něčeho odvrací, odvádí, odrazuje:

otstup subst.m.o-kmen.dub StcS odstoupení, odpadnutí (

otstupek subst.m.o-kmen.zvuk StcS odstoupení, postoupení

otstúṕenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpadlík (srov. SSL 2,215):

otstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odchod, odejití (od něčeho):

otstupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poodstupování, odcházení stranou:

otsud subst.m.o-kmen.dub StcS odsouzení ke ztrátě něčeho, soudní rozhodnutí v něčí neprospěch:

otsudek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odsouzení k něčemu:

otsudník subst.m.o-kmen.hoch StcS soudce, kdo vynáší soudní rozhodnutí (rozsudek):

otsutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přednostní odkoupení, vyplacení (při uplatnění retraktního práva):

otsúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odsouzení:

otsúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zbavení něčeho na základě vyššího rozhodnuli;

otsuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odsuzování, zavrhování (někoho), pohrdání (někým):

otsvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svědectví, svědecké prohlášení (usvědčující viníka ?):

ottah subst.m.o-kmen.zvuk StcS odklad, odkládání (něčeho), průtah (s uskutečněním něčeho):

ottáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zpěčování, odtahování se (

ottáhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odtáhnutí, odchod:

ottahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oddalování, odkládání;

ottaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odklad, odložení;

ottažky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum pridane_lemma_ve_sl_je

ottažky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odklady, průtahy, odkládání:

ottěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS útěcha, potěšující zadostiučinění:

ottěž subst.f.i-kmen.kost StcS otěž, řemen (popruh) na řízení jízdního

ottěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odklad, odložení;

ottiežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS řemínek uzdy, otěž:

ottok subst.m.o-kmen.zvuk StcS odtékání, vytékání, výtok:



ottomnost subst.f.i-kmen.kost StcS nepřítomnost:

ottrhač subst.m.jo-kmen.muž StcS svůdce, kdo odtrhuje (odvrací) druhé od něčeho žádoucího:

ottŕhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS utrhání (na cti), tupení (někoho):

ottrhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odtrhnutí, odtažení, odchod:

ottrženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odštěpenec, rozkolník:

ottrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odtržení, oddělení trhnutím:

ottržka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rozkol, odtržení od církve:

ottuch subst.m.o-kmen.zvuk StcS úleva, oddechnutí od něčeho tíživého:

ottucha subst.f.a-kmen.žena MSS odlehčení

ottušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odlehčení

otúmrl subst.f.i-kmen.kost StcS pozůstalost, majetek po zemřelém:

otumrlina subst.f.a-kmen.žena StcS odúmrt, majetek připadlý vrchnosti po smrti poddaného bez přímého dědice:

otumrlizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odúmrt, majetek připadlý vrchnosti po smrti poddaného bez přímého dědice:

otúmrt subst.f.i-kmen.kost StcS pozůstalost, majetek po zemřelém:

otuž subst.m.jo-kmen.meč StcS ztuhlá hmota,

otvaditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo někoho vyprošťuje (z nebezpečí):

otvaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvalení, odsunutí valením:

otvářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odvářka, povařená omáčka:

otvázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvázání (k „otvázati“ 1)

otvaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zproštění něčeho:

otvazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvazování, zbavování obvazu:

otváženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS váha, množství určené vážením:

otvečeřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS k večeru, navečer:

otvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvedení, odvrácení od něčeho;

otvet subst.m.o-kmen.dub StcS odplata, náhrada (?):

otveta subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS odplata, náhrada (?):

otvieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otvírání, odmykání, odstraňování závory:

otvlačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkládání, oddalování:

otvlačovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odkládání:

otvlaha subst.f.a-kmen.žena StcS svlažení, zavlažení:

otvlaka subst.f.a-kmen.žena StcS odklad, pozdržení:

otvlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zavlažení, závlaha:

otvloka subst.f.a-kmen.žena StcS odklad, pozdržení:

otvod subst.m.o-kmen.dub StcS odvádění, odvod (

otvodič subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo někoho odvádí (odvrací) od něčeho:

otvolanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk odvolaný ze svého úřadu (prohlášený za sesazeného):

otvolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvolání, povolání pryč:

otvolávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvolávání, volání:

otvora subst.f.a-kmen.žena StcS otvor, otvírající se průchod, průduch:

otvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otevření něčeho, uvolnění přístupu do něčeho:

otvozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odvádění, odvracení

otvozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvádění, odvracení:

otvoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvedení, odvrácení:

otvrácenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk odvrátivší se od božího zákona:



otvrácenicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena odvrátivší se od božího zákona:

otvrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vrácení se, návrat:

otvrat subst.f.i-kmen.kost StcS odvrácení se, odmítání:

otvrźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opevnění:

otvržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpadek, odhazovaná nicotná věc, povrhel:

otvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvržení, odhození:

otvyklost subst.f.i-kmen.kost StcS odvykání, zbavování se navyklosti (na někoho

otvzětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzetí zpět:

otyra subst.f.a-kmen.žena StcS útrapa, rána:

otzěbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ozábnutí, omrznutí, oznobení:

otzemek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odzemek, část kmene u země:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznobení, ozábnutí, omrznutí:

otzřědlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otvor;

otžehránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmluvení, postavení se na odpor řečí:

otžehrávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmlouvání, protivení se řečí:

ovád subst.m.o-kmen.had StcS ovád, větší moucha obtěžující živočichy:

ovado subst.n.o-kmen.město GbSlov Vieh, Thier;

ovcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ovce, domácí zvíře chované pro vlnu, maso a mléko,

ovcúr subst.m.o-kmen.had StcS živočich podobný ovci (kříženec kozla a ovce; podle B. Ryby):

ovčáčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hospodářská jednotka (ovčín, obydlí

ovčák subst.m.o-kmen.hoch StcS ovčák, služebník mající na starosti ovce,

ovčář subst.m.jo-kmen.muž prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+í-á>ie+á StcS ovčák, pastýř ovcí:

ovčas subst.m.o-kmen.dub StcS pastýřská píseň, zvaná ovčí hlas:

ovčicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ovečka:

ovčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ovečka, malá

ovčín subst.m.o-kmen.dub StcS ovčín, chlév

ovčina subst.f.a-kmen.žena StcS ovčina, ovčí kůže:

ovčinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ovčín, ovčinec (

ovdovělost subst.f.i-kmen.kost StcS ovdovělost, vdovství:

ovdověnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovdovění, ztráta manžela jeho úmrtím:

ovečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ovečka („ovčička“ 2):

ovečník subst.m.o-kmen.zvuk StcS ovčín, chlév pro ovce:

oves subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oves, obilnina pěstovaná

ovládnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovládnutí, opanování (úřední převzetí do vlastnictví ?):

ovlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvěžení, občerstvení:

ovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stažená kůže se srstí;

ovně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stažená kůže se srstí;

ovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ovčín, ovčinec:

ovnieř subst.m.jo-kmen.muž StcS obchodník

ovník subst.m.o-kmen.hoch StcS tavič:

ovoce subst.n.jo-kmen.moře zaklad-cele_paradigma-ovoc+ovotc StcS úroda, plody úrody (hromadně);

ovocník subst.m.o-kmen.hoch StcS ovocnář, prodavač

ovsišče subst.n.jo-kmen.moře StcS ovesné pole, ovsiště (říd.):

oximel subst.m.o-kmen.dub StcS oxymel, směs octa a medu (užívaná v lékařství):



oximil subst.m.o-kmen.dub StcS oxymel, směs octa a medu (užívaná v lékařství):

ozanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina hořké chuti užívaná v lékařství, patrně z čeledi hluchavkovitých (snad ožanka kalamandra, Teucrium chamaedrys L a zběhovec yva, Ajuga chamaepitys L):

ozanucha subst.f.a-kmen.žena StcS rostlina hořké chuti užívaná v lékařství k rozpouštění, zvyšování průchodnosti

ozd subst.m.o-kmen.dub StcS hradba, zeď okolo města:

ozda subst.f.a-kmen.žena StcS hradba, zeď okolo města:

ozděl subst.f.i-kmen.kost StcS sušárna sladu, hvozd:

ozděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hradby, zeď okolo města:

ozdičník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce sladu

ozdmen subst.m.o-kmen.dub StcS dmychadlo, zařízení vhánějící vzduch do výhně pece,

ozdnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS sušárna,

ozdničník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce sladu

ozdob subst.m.o-kmen.dub StcS ozdoba, předmět sloužící k ozdobě:

ozdoba subst.f.a-kmen.žena StcS vylepšení, náležitá úprava;

ozdóbcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zdobitelka, žena povznášející člověka něčím:

ozdobnost subst.f.i-kmen.kost StcS ozdoba, odznak:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vylepšení, náležité upravení;

ozim subst.f.i-kmen.kost StcS ozim, obili seté na podzim a přezimující ke sklizni v příštím roce:

ozim subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

ozimina subst.f.a-kmen.žena StcS ozim (

ozláč subst.m.jo-kmen.meč StcS zlostný, popudlivý živočich, nejspíše křeček:

ozlatněc subst.m.jo-kmen.peniez StcS chrysolit, třpytivý nerost:

ozlost subst.f.i-kmen.kost StcS ohavný čin, ohavnost:

oznamek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oznámení, údaj o někom:

oznámenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oznámení, vyhlášení

oznáḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozhlášení, uvedení v obecnou známost;

oznamovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oznamování, vyjevování:

oznel subst.m.o-kmen.dub StcS polodrahokam tyrkys:

ozor subst.m.o-kmen.dub StcS slizká část zvířecího těla, nejspíše jazyk (lesknoucí se na pohled ?):

ozrač subst.f.i-kmen.kost StcS okázalost, lesk, nádhera:

ozračenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dodání (navrácení) zraku někomu:

ozračstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okázalost, nádhera, lesk:

ozře subst.n.jo-kmen.moře StcS korál červený, připomínající leskem drahý kámen:

ozřědlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otvor;

ozub subst.m.o-kmen.dub StcS ozub, bodec u přezky zabodávaný při zapínání do řemene:

ozubec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bodec u přezky (

ozuble subst.f.ja-kmen.dušě StcS divoké zvíře stavějící se na odpor, patrně zubr (?):

ozvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ozvěna, echo:

ozvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS volavý pták (ozýváním se svolávající v hejno):

ozvonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS aromatické koření, snad kořen bedrníku:

ozývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ozvěna:

ožana subst.f.a-kmen.žena StcS rostlina užívaná v lékařství (snad ožanka kalamandra, Teucrium chamaedrys L):

ožanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina hořké chuti užívaná v lékařství, patrně z čeledi hluchavkovitých (snad ožanka kalamandra, Teucrium chamaedrys L a zběhovec yva, Ajuga chamaepitys L):

ožanucha subst.f.a-kmen.žena StcS rostlina hořké chuti užívaná v lékařství k rozpouštění, zvyšování průchodnosti

oždenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hradby, zeď okolo města:



oždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hradby, zeď okolo města:

ožeh subst.m.o-kmen.zvuk StcS ožehnutí, opálení, spálení (?):

ožeňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sňatek, uzavření manželství;

ožeřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obžerství, požívání nadměrného množství jídla (

ožha subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS popálenina, spálenina (?):

ožhralec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS člověk oddaný obžerství

ožídanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očekávání, naděje:

ožiedlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS část oděvu navlékaná přes hlavu kolem hrdla a kryjící ramena i hruď, zpravidla opatřená kapucí:

ožieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obžerství:

ožívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potěšení, radostné osvěžení z něčeho:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oživení, posílení:

ožralec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk obžerný, oddávající se nadměrnému požívání jídla (

ožralost subst.f.i-kmen.kost StcS ožralost, stav opojení opojným nápojem:

ožralstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obžerství, oddávání se nestřídmému jedení a pití:

ožralstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obžerství, oddávání se nestřídmému jedení a pití:

ožřadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk hašteřivý, stále otvírající ústa k sebeprosazení (?):

ožřědlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otvor;

ožženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS popálení;

paběrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS paběrek, ovoce zbylé na stromě nebo na keři po očesání

pácem subst.n.indecl.tau StcS obraz s náboženskou tematikou předkládaný věřícím k líbání při mši po pozdravu celebrujícího „Pax Domini sit semper vobiscum“ (

pačátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obelstění, lstivé jednání (?):

pád subst.m.o-kmen.dub StcS pád, padnutí;

padánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS padání, opakované pády:

padec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták donucovaný lovci k pádu do sítí (Ryba, LF 67,333):

padělek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS díl pole

padenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS padnutí, spadnutí, pád:

padenina subst.f.a-kmen.žena MSS zřícenina, ruina

padeniny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS sutiny, trosky:

padl subst.f.i-kmen.kost StcS mana, výron jasanu padající jako rosa:

padliny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS sutiny, zříceniny, trosky:

padlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zařízení k upevňování zavěšovaných

pádlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mučidlo

padlost subst.f.i-kmen.kost StcS špatnost, hříšnost:

padnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS padnutí, spadnutí, pád:

padstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS lupičství, lupičský stav, co se vyznačuje loupežemi:

padúcnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS padoucnice, padoucí nemoc (

padúch subst.m.o-kmen.hoch StcS lupič, loupežník, zločinec provádějící loupežné přepady (nezřídka s vraždou);

padúšek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žoldák;

padúšstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS lupičství, lupičský stav, co se vyznačuje loupežemi:

pagament subst.m.o-kmen.dub StcS opotřebovaný výrobek z drahého kovu (

pahan subst.m.o-kmen.pán StcS pohan, člověk nepatřící do křesťanského ani židovského náboženského společenství,

pahorek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pahorek, návrší, terénní vyvýšenina;

pahrb subst.m.o-kmen.dub StcS pahrbek, návrší (

pahrbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pahrbek, pahorek,



pahrob subst.m.o-kmen.dub StcS násep (obléhací):

pahrobek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pahorek, návrší, terénní vyvýšenina:

pachadlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pachatelka, původkyně:

pachadlník subst.m.o-kmen.hoch StcS konatel, pachatel:

páchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS konání, činění, dělání:

pachatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS konatel, pachatel:

páchnieř subst.m.jo-kmen.meč StcS skořice dřevnatá, aromatická sušená kůra skořicovníku (?):

pacholátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pacholátko, děťáťko (

pacholček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-eKeK+KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS pacholátko, děťátko,

pachole subst.n.nt-kmen.kuřě StcS pachole, dítě,

pacholeček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-eKeK+KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS dítě, děťátko

pacholek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hoch, chlapec,

pacholíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pacholátko, děťátko,

pacholík subst.m.o-kmen.hoch StcS hoch,

pachrb subst.m.o-kmen.dub StcS pahrbek, návrší (

pachrbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pahrbek, pahorek,

pachtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hýbání, pohybování, mávání:

pachy subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum MSS ozdobné přívěsky na rukávech

pajcoch subst.m.o-kmen.zvuk StcS nižší horský hřeben (? –

pajdr subst.m.o-kmen.dub StcS díž, nádoba na mísení těsta (?):

pakač subst.m.jo-kmen.meč StcS les se smolnými stromy,

pakost subst.f.i-kmen.kost StcS protivenství, co se překonává jen s úsilím a ohrožením:

pakosta subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS voják určený k působení škod nepříteli na majetku

pakostnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ochromující vleklé onemocnění,

pakostničník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk postižený „pakostnicí“:

palác subst.m.jo-kmen.peniez StcS palác, reprezentační obytná budova (často hradní, se slavnostní síní),

palác subst.m.o-kmen.dub StcS palác, reprezentační obytná budova (často hradní, se slavnostní síní),

pálač subst.m.jo-kmen.meč StcS světle zbarvený rubín (

palánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

pálanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pálivost, žhavost:

palas subst.m.jo-kmen.meč StcS světle zbarvený rubín (

pálavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS květina jasné barvy

palcát subst.m.o-kmen.dub StcS palcát, středověká bicí zbraň s kovovou hlavicí na rukojeti,

palcieř subst.m.jo-kmen.meč StcS palcéř, krátký mužský účes se zatočenými konci vlasů (

palček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS paleček

palec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prst (u ruky):

pálečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sušené kravské lejno sloužící jako topivo

palečnicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS pouta na ruce:

palečník subst.m.o-kmen.zvuk StcS mlýnské kolo opatřené palci, palečník (

palejs subst.m.jo-kmen.meč StcS světle zbarvený rubín (

páľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jen jm. osobní

páľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zapalování ohně (v něčem):



pálenina subst.f.a-kmen.žena MSS spálenina, popálenina

páľenina subst.f.a-kmen.žena StcS sežehnuté (vypálené) místo na těle:

palicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS hůl s rozšířeným koncem (hlavicí),

palič subst.m.jo-kmen.muž StcS palič, žhář:

palička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS palička (menší „palicě“ 2):

palidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS palivo, palivové dříví:

palík subst.m.o-kmen.zvuk StcS balík, svinutý kus jako jednotka množství:

palivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jen jm. osobní

palivo subst.n.o-kmen.město StcS palivo, topivo;

palla subst.f.a-kmen.žena StcS palla, čtvercová přikrývka kalicha:

palm subst.m.o-kmen.dub StcS palma, ovocný strom jižních krajin:

palma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS palma, ovocný strom jižních krajin:

palmovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS palmový porost:

paloh subst.m.o-kmen.zvuk StcS základ, podklad zajišťující pevnost domu:

palub subst.f.i-kmen.kost StcS zadní zpevněná část boty kolem paty (?):

palúček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS palouček, malý palouk:

palúčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS území s palouky:

palučina subst.f.a-kmen.žena StcS palouk (

palúk subst.m.o-kmen.zvuk StcS palouk, menší travnatý pozemek zpravidla horší jakosti (s křovím):

památ subst.f.i-kmen.kost StcS vzpomínková slavnost („pamět“ 3

památka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pamatování (na koho/co), připomínání si (koho/čeho), „pamět“ 1;

památlivost subst.f.i-kmen.kost StcS dobrá paměť:

památna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pontifikální svícen („památka“ 3):

památník subst.m.o-kmen.hoch StcS pamětník:

pamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pamatování, uchovávání v paměti, připomínání si koho/čeho:

pamět subst.f.i-kmen.kost StcS pamatování (na koho/co), připomínání si (koho/čeho);

pamětidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředek připomínající koho, upamatovávající na koho:

pamětlivost subst.f.i-kmen.kost StcS dobrá paměť:

pamětník subst.m.o-kmen.hoch StcS pamětník:

pamlsek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pamlsek, pochoutka sloužící k ukojení mlsnosti,

pan subst.m.o-kmen.pán StcS pán (koho/ čeho), muž v nadřízeném nevrchnostenském postavení (nad někým

pán subst.m.o-kmen.pán StcS pán (koho/ čeho), muž v nadřízeném nevrchnostenském postavení (nad někým

paňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kníže, vládce nad jednou zemí:

paňbába subst.f.a-kmen.žena StcS stará paní, stará žena (léčitelka):

panc subst.m.jo-kmen.vítěz StcS vládce, vladař (?):

páncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý pán

pancer subst.m.o-kmen.dub StcS pestře zbarvený kámen:

pancieř subst.m.jo-kmen.meč StcS pancíř, kroužkové brnění chránící zejména trup bojovníka;

pancieřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vdova po „pancieřníkovi“:

pancieřník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pancíře:

pančák subst.m.o-kmen.hoch StcS vládce nad čtvrtinou území, tetrarcha (

pančec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ředěné (pančované) víno:

pandekt subst.m.o-kmen.dub StcS svazek, sbírka záznamů všeho druhu (

pandoč subst.m.jo-kmen.muž StcS hostinský, krčmář (podle Smetánky):



pandrav subst.m.o-kmen.had StcS žravá larva hmyzu,

panec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pánek

pánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý pán

panenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS panenka, dívenka, malá

panenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS panenství, pohlavní neporušenost (zvláště u žen):

panenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS panenství, pohlavní neporušenost (zvláště u žen):

pánev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pánev, mělčí plochá nádoba k přípravě pokrmů na otevřeném ohni:

pánevník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce pánví:

panchart subst.m.o-kmen.pán StcS levoboček, nemanželské dítě,

paní subst.f.ьja-kmen.paní StcS paní, hospodyně, žena v nadřízeném postavení ve sféře soukromé;

panic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS jinoch z nejvyšší šlechty (syn pána), panic;

panictvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS panictví

panička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paní z řad nižší šlechty:

paníčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paní z řad nižší šlechty:

paničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mládenectví, stav neženatého muže:

paničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mládenectví, stav neženatého muže:

pank subst.m.o-kmen.zvuk StcS mlýnská stolice:

pankart subst.m.o-kmen.pán StcS levoboček, nemanželské dítě,

pankhart subst.m.o-kmen.pán StcS levoboček, nemanželské dítě,

pankhartě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS nemanželské dítě, parchantě (

pankhartek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

pankharticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nemanželská dcera:

pankhartstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemanželský původ:

pánlivost subst.f.i-kmen.kost StcS přílišný žár:

panna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dívka, neprovdaná žena, zprvu

panna subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

pannic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS jinoch z nejvyšší šlechty (syn pána), panic;

panoch subst.m.o-kmen.hoch StcS Panoch

panocha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS Panoch

panost subst.f.i-kmen.kost MSS pití, opilství, obžerství

ṕánost subst.f.i-kmen.kost StcS napojení,

panostvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS panošstvo, panoši, stav panošů, šlechtici

panošě subst.m.ja-kmen.panošě StcS panoš (čí), šlechtic ve služebném postavení (u koho),

panošicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS průvodkyně, služebnice provázející svého pána:

panošicě subst.m.ja-kmen.panošě StcS panošík, nejnižší šlechtic:

panošinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žena panoše (v lenním vztahu ke komu):

panoška subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pachole, mladý šlechtic v pážecí službě, štítonoš:

panóška subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pachole, mladý šlechtic v pážecí službě, štítonoš:

panošstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS stav panošský, stav příslušnosti k nejnižší šlechtě:

panošstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS panošstvo, panoši, stav panošů, šlechtici

panovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vládnutí, výkon moci (nad kým/ čím);

panovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pán, muž v postavení nadřazeném majetkem a mocí:

panovatlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS paní, žena v nadřazeném postavení:

panovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS panovnice, vládkyně



panovník subst.m.o-kmen.hoch StcS pán („panovatel“ 1):

panstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS moc, pravomoc rozhodovat a přikazovat,

panstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pravomoc rozhodovat a přikazovat jako pán;

pant subst.m.o-kmen.dub StcS pouto:

pantík subst.m.o-kmen.zvuk StcS malý svorník, součástka upevňující spojení dvou stěn, úhelník (

panúšek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS panáček:

pánva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pánev, mělčí plochá nádoba k přípravě pokrmů na otevřeném ohni:

pánvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pánev, mělčí plochá nádoba k přípravě pokrmů na otevřeném ohni:

pánvicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pánvička (menší „pánev“ 1) užívaná též k přípravě léků:

pánvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pánvička (menší „pánev“ 1,

papa subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS papež:

papák subst.m.o-kmen.hoch StcS

papalista subst.m+f.a-kmen.evangelista StcS autor knihy o papalismu,

papek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

papež subst.m.jo-kmen.muž StcS papež, římský biskup jako hlava církevní organizace křesťanstva,

papežátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dítě papeže, papežátko:

papežstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS papežství, papežský úřad, pontifikát:

papežstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS papežství, papežský úřad, pontifikát:

papier subst.m.o-kmen.dub StcS papír, výrobek z rostlinných vláken v podobě tenkého listu k psaní, tisku, balení

papierník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící papír:

papieř subst.m.jo-kmen.meč StcS papír, výrobek z rostlinných vláken v podobě tenkého listu k psaní, tisku, balení

papír subst.m.o-kmen.dub MSS papír

paprslek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-slek+sek/tvary_s_koncovkou-

slk+sk
MSS paprsek

papršlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paprsek, přímočarý proužek světla vycházející ze světelného zdroje:

papúch subst.m.o-kmen.pták MSS papoušek

papula subst.f.a-kmen.žena StcS chorobný útvar na tlamě dobytka:

papúšek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS papoušek („papúch“),

papyl subst.m.o-kmen.dub StcS sléz, vysoká rostlina obsahující slizké léčivé látky (Malva L.):

pár subst.m.o-kmen.dub StcS pár, dvojice,

pára subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS horká zplodina hoření

parabola subst.f.a-kmen.žena StcS parabola, podobenství, literární obraz obsahující ponaučení:

párač subst.m.jo-kmen.muž StcS fušer, hudlař, kdo se v práci jen porýpá („párák“ JgSlov 3,31):

páračka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS cár, útržek (?):

paradýš subst.m.jo-kmen.meč StcS ráj:

paradýz subst.m.jo-kmen.peniez StcS ráj:

paragraf subst.m.o-kmen.dub StcS grafická značka na způsob písmene „s“, obvykle sloužící k vnitřnímu členění textu (

párák subst.m.o-kmen.hoch StcS fušer, hudlař, kdo se v práci jen porýpá („párák“ JgSlov 3,31):

pard subst.m.o-kmen.had StcS pardál, leopard, levhart:

pardúšek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jm. os. k pardál

párek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jm. os. k pár

parem subst.m.o-kmen.had StcS parma, ryba s masitými výběžky („vousky“) kolem ústního otvoru:

pargamén subst.m.o-kmen.dub StcS pergamen, na blánu vydělaná kůže,

pargamenicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pergamenice, provozovatelka pergamenické živnosti:



pargameník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pergamen:

pargamenník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pergamen:

pargament subst.m.o-kmen.dub StcS pergamen, na blánu vydělaná kůže,

pargamon subst.m.o-kmen.dub StcS pergamen, na blánu vydělaná kůže,

pargán subst.m.o-kmen.dub StcS parkán, obranná zídka

parchan subst.m.o-kmen.dub GbSlov Barchent, pannus e lino el lana

parchaník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící barchet

parkamén subst.m.o-kmen.dub StcS pergamen, na blánu vydělaná kůže,

parkamenník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pergamen:

parkán subst.m.o-kmen.dub StcS parkán, obranná zídka

parkánec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS k parkán; jen jm. osobní

parlament subst.m.o-kmen.dub StcS diplomatické vyjednávání:

parléř subst.m.jo-kmen.muž StcS polír, tovaryš rozdělující práci na stavbě a dozírající na ni (

parm subst.m.o-kmen.had StcS parma, ryba s masitými výběžky („vousky“) kolem ústního otvoru:

parmík subst.m.o-kmen.pták StcS parma („parm“):

parník subst.m.o-kmen.zvuk StcS

parnost subst.f.i-kmen.kost StcS horko (sálající):

parobek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malé dítě,

parocida subst.f.a-kmen.žena StcS parótis, zanicená příušní žláza:

paróžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS parůžek, větvící se rohovitý výrůstek:

partéčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

parték subst.m.o-kmen.zvuk StcS krajíc:

partéka subst.f.a-kmen.žena StcS krajíc:

parúch subst.m.o-kmen.zvuk StcS hrubě tkané sukno upravované v jednoduchý svrchní oděv (?):

páry subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS nosítka, nosidla;

pařenicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS paření, píce

pařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS paření, spařování:

pařenina subst.f.a-kmen.žena StcS odvar, výtažek získaný spařováním něčeho:

pařěz subst.m.o-kmen.dub StcS pokácení a pořezání stromů v lese:

pařězie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pařezina, porost (

pařěznicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS

pařidla subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

pařiezek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

pas subst.m.o-kmen.dub StcS pás, opasek, pruh z pevného materiálu sloužící ke stažení oděvu a k připevnění potřebných předmětů (tobolky, zbraně

pás subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS pás, opasek, pruh z pevného materiálu sloužící ke stažení oděvu a k připevnění potřebných předmětů (tobolky, zbraně

pasadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pás, opásání:

pásař subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce pásů:

páscě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pastýř, kdo pase:

pasčědie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potomstvo:

pásec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pás, pásek („pás“ 1):

pásek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pásek, pás (zvláště malý

pasěka subst.f.a-kmen.žena StcS průsek, průchod vzniklý posekáním porostu,

pasenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pasení, vyhánění na pastvu a hlídání:

pasieř subst.m.jo-kmen.muž StcS pasíř, řemeslný výrobce pásů z kůže a kovu:



pasimán subst.m.o-kmen.dub MSS barevná nebo zlatá stužka

pasionál subst.m.o-kmen.dub StcS pasionál, sbírka životopisů světců – mučedníků (

pasiřit subst.m.o-kmen.pán StcS břichopásek, hýřil:

paskřit subst.m.o-kmen.dub StcS pamlsek, pochoutka sloužící k ukojení mlsnosti:

pasléř subst.m.jo-kmen.meč StcS dýka,

pásmě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rouška, šátek:

pasmicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šátek, rouška

pásmicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS šátek, menší kus tkaniny,

pásmička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS šáteček (malá „pásnicě“ 1):

pásmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pásmo, část přadena, jistý počet spředených nití na motovidle:

pasnéř subst.m.jo-kmen.meč StcS pasíř („pasieř“):

pásnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS šátek, menší kus tkaniny,

pásnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS šátek, rouška

pasnieř subst.m.jo-kmen.meč StcS pasíř („pasieř“):

pasobřišec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS břichopas, požitkář, labužník

pasobřušec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS břichopásek:

pasořit subst.m.o-kmen.pán StcS břichopásek, hýřil:

pasovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ozbrojenec

pasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pasování, obřad povýšení do rytířského stavu

pasovník subst.m.o-kmen.hoch StcS pasíř, řemeslný výrobce pásů:

past subst.f.i-kmen.kost StcS past, nástraha, nastražené zařízení k chycení zvěře

pastář subst.m.jo-kmen.muž MSS pastýř

pastelín subst.m.o-kmen.dub StcS konečník:

pastena subst.f.a-kmen.žena StcS velká nádoba (jako jednotka duté míry):

pastéř subst.m.jo-kmen.muž StcS pastýř (u vrchnosti i chovatel), pastevec:

pastevec subst.m.jo-kmen.otec StcS pastevec, pastýř:

pastevník subst.m.o-kmen.hoch StcS pastýř, pastevec:

pastevstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS péče o svěřený dobytek (jako povinnost obecního pastýře):

pastieř subst.m.jo-kmen.muž StcS pastýř (u vrchnosti i chovatel), pastevec:

pastorčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS nevlastní dítě, pastorče (

pastorek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pastorek, nevlastní syn:

pastorkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS (čí) pastorkyně, nevlastní dcera:

pastorkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS (čí) pastorkyně, nevlastní dcera:

pastorník subst.m.o-kmen.zvuk StcS Liber regulae pastoralis, spis papeže Řehoře I. Velikého podávající kněžím návod k pastýřskému působení:

pastořě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS nevlastní dítě, pastorče (

pastrnák subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s nápadným kořenem užívaná jako lék i potrava (z čeledi mrkvovitých, pastinák, Pastinaca L.

pastrnek subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s nápadným kořenem užívaná jako lék i potrava (z čeledi mrkvovitých, pastinák, Pastinaca L.

pastuch subst.m.o-kmen.hoch StcS

pastucha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS pasák, pastucha (

pastušek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pasáček, pastušek (

pastušina subst.f.a-kmen.žena singulare_tantum StcS pastýři, pasáci (

pastuška subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pasáček, pastušek (

pastva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pastva, pasení:

pastvec subst.m.jo-kmen.otec StcS pastevec, pastýř:



pastvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie singulare_tantum StcS pastva jako píce (

pastvina subst.f.a-kmen.žena StcS pastvina („pastva“ 4):

pastvišče subst.n.jo-kmen.moře MSS pastviště, pastvina

pastýř subst.m.jo-kmen.muž StcS pastýř (u vrchnosti i chovatel), pastevec:

pastyřík subst.m.o-kmen.hoch MSS malý pastýř, pasáček

pastýřík subst.m.o-kmen.hoch StcS pastýřek, pasáček:

pastýřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pastýřka, pasačka:

pastýřník subst.m.o-kmen.zvuk StcS Liber regulae pastoralis („pastorník“):

pastýřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pastýřská péče (o co);

pastýřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pastýřství

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pastva jako píce („pastva“ 5):

pašan subst.m.o-kmen.pán StcS manžel ženiny sestry (

pašijě subst.f.ja-kmen.dušě StcS umučení Kristovo:

paška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pascha, hod beránka na památku vyvedení Židů z egyptského otroctví:

paškřit subst.m.o-kmen.dub StcS pamlsek, pochoutka sloužící k ukojení mlsnosti:

paškřívě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS pokřivenec, zakrslík:

paškřivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk pokřiveného charakteru:

paštrnák subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s nápadným kořenem užívaná jako lék i potrava (z čeledi mrkvovitých, pastinák, Pastinaca L.

pata subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS pata, zadní

patáč subst.m.jo-kmen.meč StcS obluda vyznačující

paták subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk s velkými chodidly:

patdesátník subst.m.o-kmen.hoch StcS držitel soudní a policejní moci ustanovený nad padesáti příslušníky izraelského společenství (

pátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pátek, pátý den v týdnu po neděli (platící zejm. za den postní):

patena subst.f.a-kmen.žena StcS patena, miska přikrývající mešní kalich (na ni se klade hostie):

patent subst.m.o-kmen.dub StcS patent (

paterin subst.m.o-kmen.pán StcS stoupenec dualistické středověké náboženské sekty, rozšířené

paternicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pětice:

paterník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce růženců:

páterník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce růženců:

paterost subst.f.i-kmen.kost StcS výskyt v pětici (?):

páteř subst.m.jo-kmen.meč StcS otčenáš, modlitba Páně:

páteřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otčenášek, otčenáš:

páteříček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS otčenášek, otčenáš

páteřík subst.m.o-kmen.zvuk StcS otčenášek, otčenáš:

pateřín subst.m.o-kmen.pán StcS stoupenec dualistické středověké náboženské sekty, rozšířené

páteřník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce růženců:

patěsky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS výtlačky z hroznů, výlisky, matoliny:

patina subst.f.a-kmen.žena StcS patena, miska přikrývající mešní kalich (na ni se klade hostie):

patka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS patička, malá „pata“ (1):

patnochy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS dřeváčky, dřevěná obuv (nošená i pod lehké střevíce):

patoník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina užívaná v lékařství, patrně bukvice (Betonica officinalis L.):

patonka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina užívaná v lékařství, patrně bukvice (Betonica officinalis L.):

patriarcha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS patriarcha, praotec, zejm. starozákonní (

patriarchstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS patriaršství, důstojnost praotce („patriarchy“ 1):



patriarstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS patriaršství, důstojnost praotce („patriarchy“ 1):

patriaršstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS patriaršství, důstojnost praotce („patriarchy“ 1):

patricí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS patricij, příslušník patriciátu:

patrnost subst.f.i-kmen.kost StcS zřetel, zření, přihlížení k čemu:

patro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hřada, bidlo napříč kurníkem:

patron subst.m.o-kmen.pán StcS patron, feudální ochránce církevní instituce mající právo prezentace:

patřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vidění, spatřování:

patřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dívání

patřenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohledná žena („mulier blandiens“

patřic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS patricij, příslušník patriciátu:

patřitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pozorovatel čeho, kdo zaměřuje svou pozornost nač:

paúček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pavouček, malý pavouk:

paučina subst.f.a-kmen.žena MSS pavučina

paučinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pavučinka, jemná pavučina:

paúčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostnatec dračí (?),

paúk subst.m.o-kmen.pták StcS pavouk, drobný lezoucí živočich vytvářející pavučiny k chytání much

páv subst.m.o-kmen.had StcS páv, kurovitý pták s chocholkou a kruhovou ozdobou dlouhých per:

paválka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS proutěný holubník na kůlu (

pavéza subst.f.a-kmen.žena StcS štít;

pavézka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší štít,

pavézník subst.m.o-kmen.hoch StcS štítař, výrobce štítů a pavéz:

pávicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pávice, samice páva:

pávička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pávička (o milé ženě):

pavla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS léčebný nápoj (

pavlač subst.f.i-kmen.kost MSS rouška, přikrývka

pavláčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nekrytý přístavek vydlážděný des

pavlak subst.m.o-kmen.zvuk StcS pokrývka kryjící lože:

pavlaka subst.f.a-kmen.žena StcS pokrývka kryjící lože:

pavmajstr subst.m.o-kmen.chlap StcS stavitel:

pavúk subst.m.o-kmen.pták StcS pavouk, drobný lezoucí živočich vytvářející pavučiny k chytání much

pavuza subst.f.a-kmen.žena StcS pavuza; na fůře podélně přivazovaná silná tyč k upevnění nákladu:

pazdernicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pazderna, stavení sloužící k sušení a drhnutí lnu

pazdero subst.n.o-kmen.město StcS kousek pazdeří (sdrhnutá tobolka usušeného lnu

pazdeřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pazdeří, drobný odpad po drhnutí lnu

pazdnehet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dráp, ostrý rohovitý výčnělek na konci prstu:

pazdnehtík subst.m.o-kmen.zvuk StcS

pazdnohet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dráp, ostrý rohovitý výčnělek na konci prstu:

pazducha subst.f.a-kmen.žena StcS podpaždí, důlek (ohbí) mezi paží a trupem:

paznehet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pazneht, dráp

paznehetník subst.m.o-kmen.hoch StcS obchodník prodávající vepřové a telecí nožičky:

pazneht subst.m.t-kmen.loket StcS dráp, ostrý rohovitý výčnělek na konci prstu:

paznehtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK StcS paznehtek, kopýtko:

paznehtík subst.m.o-kmen.zvuk StcS

paznehtník subst.m.o-kmen.hoch StcS obchodník prodávající vepřové a telecí nožičky:



paznet subst.m.t-kmen.loket StcS dráp, ostrý rohovitý výčnělek na konci prstu:

paznohet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pazneht, dráp

paznohetník subst.m.o-kmen.hoch StcS obchodník prodávající vepřové a telecí nožičky:

paznoht subst.m.t-kmen.loket StcS dráp, ostrý rohovitý výčnělek na konci prstu:

paznohtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK StcS paznehtek, kopýtko:

paznohtík subst.m.o-kmen.zvuk StcS

paznot subst.m.o-kmen.dub StcS dráp, ostrý rohovitý výčnělek na konci prstu:

pazúch subst.m.o-kmen.zvuk StcS planá odnož, jalový bujně rostoucí výhonek dřevin, vlk:

pazucha subst.f.a-kmen.žena StcS podpaždí, důlek (ohbí) mezi paží a trupem:

pazúr subst.m.o-kmen.dub StcS ostrý rohovitý výčnělek na konci prstu;

pazúrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS drápek, malý „pazúr“:

páždě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS horní část ruky s ramenem

paždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS horní část ruky s ramenem

pažě subst.f.ja-kmen.dušě StcS horní část ruky s ramenem

pážě subst.f.ja-kmen.dušě StcS horní část ruky s ramenem

paženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pažení, dřevěná konstrukce oddělující něco, zábradlí

pažie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS horní část ruky s ramenem

pažina subst.f.a-kmen.žena StcS žíla pažní:

pažit subst.f.i-kmen.kost StcS háj, lesík s travnatým porostem (

pažita subst.f.a-kmen.žena StcS rybářská síť z vláken přadné rostliny (přehrazující tok ?):

pažito subst.n.o-kmen.město StcS rybářská síť z vláken přadné rostliny (přehrazující tok ?):

pažlát subst.m.o-kmen.dub StcS kněžská rouška k utírání, nošená na levé paži (

pažléř subst.m.jo-kmen.meč StcS dýka,

pažléřík subst.m.o-kmen.zvuk StcS menší „pažléř“:

pažna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žíla pažní:

pec subst.f.i-kmen.kost StcS pec, kryté ohniště (

pecárek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bonorum Peczarkonis

pecě subst.f.ja-kmen.dušě StcS soužení, trápení:

pecen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vykynuté pečivo pečené v peci,

pecina subst.f.a-kmen.žena StcS vypálená hlína z pece (

pecka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pecka, tvrdý obal se semenem u dužnatého plodu:

pécka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pícka, menší „pec“ (1A):

peclík subst.m.o-kmen.zvuk StcS kámen tvarem podobný pecce (užívaný v lékařství,

pecnář subst.m.jo-kmen.muž StcS pekař pekoucí a prodávající jen pecnový chléb z hrubě umletého obilí (

pecnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS bochníček (menší „pecen“ 1):

pecník subst.m.o-kmen.hoch StcS pecař („pecnář“):

pecník subst.m.o-kmen.zvuk StcS bochníček (menší „pecen“ 1):

pecopalička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS topička, žena topící v peci;

pecopalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS topička, žena topící v peci;

pečánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina s kořenem, který se sušil (pražil) na kýchací prášek (

pečárka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina s kořenem, který se sušil (pražil) na kýchací prášek (

péčě subst.f.ja-kmen.dušě StcS soužení,

pečělivost subst.f.i-kmen.kost MSS péče, starost

pečelovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS starost („péčě“ 1):



pečělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS péče, starost

pečeně subst.f.ja-kmen.dýně StcS pečeně, upečené maso (

pečenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obětník, kněz připravující zápalné oběti:

pečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pečení, příprava něčeho k požívání působením žáru:

pečenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pečínka, upečené maso:

pečénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pečínka, upečené maso:

pečenky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS genitálie, pohlavní ústrojí, varlata:

pečět subst.f.i-kmen.kost StcS pečeť, kus tavitelné hmoty s otiskem pečetidla kompetentní instituce, kterým se potvrzuje náležitost něčeho (postupu, písemnosti, výrobku

pečěťenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pečetění (

pečétka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší pečeť („pečět“ 1), sigillum minus panovníka (

pečetník subst.m.o-kmen.hoch MSS hotovitel pečetí

pečětník subst.m.o-kmen.hoch StcS úředník ustanovený k pečetění listin a opatrující pečetidlo, pečetník (úř.):

pečietka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší pečeť („pečět“ 1), sigillum minus panovníka (

pečilivost subst.f.i-kmen.kost StcS starost, znepokojení (kvůli čemu/komu); v

pečimysl subst.f.i-kmen.kost StcS starostlivost:

péčivost subst.f.i-kmen.kost StcS horlivost („pečlivost“ 4):

pečlivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pečlivý člověk (?):

pečlivost subst.f.i-kmen.kost StcS starost, znepokojení (kvůli čemu/komu); v

pečnost subst.f.i-kmen.kost StcS péče, starost o koho:

pečovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dělání si starostí, trápení (

pěchota subst.f.a-kmen.žena StcS pěchota, pěší vojsko:

peka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS cizoložnice, záletnice:

pekáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pečená placka:

pekarčic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS pekař, pekařík:

pekárek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

pekárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pekárna, místnost vybavená k pečení chleba, pečiva

pekárně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pekárna, místnost vybavená k pečení chleba, pečiva

pekárník subst.m.o-kmen.hoch StcS vrchní pekař (

pekař subst.m.jo-kmen.muž StcS pekař, řemeslník vyrábějící pečené výrobky z těsta (jakého):

pekařčic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS pekař, pekařík:

pekařic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS pekař, pekařík:

pekařík subst.m.o-kmen.hoch StcS Blasius Pekarzik

pekařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pekařka, služebnice zabývající se pečením chleba

pekařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pekařství, pekařské řemeslo, pekařská živnost:

pekařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pekařství, pekařské řemeslo, pekařská živnost:

pekelník subst.m.o-kmen.hoch StcS zatracenec, hříšník propadlý „peklu“ (1):

pekelnost subst.f.i-kmen.kost StcS pekelná propast („peklo“ 5):

peklhúbl subst.m.o-kmen.dub StcS piklhaubna, helma s píkovitým hrotem:

peklo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS peklo, posmrtný příbytek věčně zavržených (hříšníků, ďáblů),

peklovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trpění muk v pekle:

pěknánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS krása, vyznačování se pěkným vzhledem:

pěknička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS krasotinka, krasavice:

pěknina subst.f.a-kmen.žena StcS pěkně působící věc, požitek:

pěknost subst.f.i-kmen.kost StcS pěknost, hezkost, pěkný vzhled, vzhlednost:



pektorál subst.m.o-kmen.dub StcS pektorál, kříž nošený na prsou:

pektorálík subst.m.o-kmen.zvuk StcS pektorálek, malý pektorál:

pelaněk subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
StcS černý drahokam s červenými pruhy podržující žár (

peldran subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina užívaná v lékařství jako prostředek proti bolestem zubů a proti moru (řebříček bertrám, Achillea ptarmica L.,

pele subst.f.ja-kmen.dušě StcS plamen, plápol, oheň:

pelest subst.f.i-kmen.kost StcS záď, zadní okraj lodě:

peleš subst.f.ja-kmen.tvrz MSS jeskyňka (vytesaná ve skále

peleš subst.m.jo-kmen.meč StcS pelech, brloh, doupě, úkryt upravený k zalehnutí:

pelešě subst.f.ja-kmen.tvrz StcS pelech, brloh, doupě, úkryt upravený k zalehnutí:

peléšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS místečko upravené k zalehnutí:

pelešicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS malá poustevna:

peléška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS brlůžek, komůrka

pelikán subst.m.o-kmen.had StcS větší cizokrajný vodní pták do šeda zbarvený,

pelník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pelyněk (

peltant subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina užívaná v lékařství jako prostředek proti bolestem zubů a proti moru (řebříček bertrám, Achillea ptarmica L.,

peltram subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina užívaná v lékařství jako prostředek proti bolestem zubů a proti moru (řebříček bertrám, Achillea ptarmica L.,

peltran subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina užívaná v lékařství jako prostředek proti bolestem zubů a proti moru (řebříček bertrám, Achillea ptarmica L.,

pelúch subst.m.o-kmen.zvuk MSS pelech, brloh

pelušě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pelech, brloh

pelyn subst.m.jo-kmen.meč StcS pelyněk (

pelyň subst.m.jo-kmen.meč StcS pelyněk (

pelynek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pelyněk, aromatická léčivá rostlina hořké chuti (Artemisia absinthium

pelyňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
StcS pelyněk, aromatická léčivá rostlina hořké chuti (Artemisia absinthium

pelyník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pelyněk, aromatická léčivá rostlina hořké chuti (Artemisia absinthium

pelynk subst.m.o-kmen.zvuk StcS pelyněk, aromatická léčivá rostlina hořké chuti (Artemisia absinthium

pelyňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS pelyněk (

peň subst.m.jo-kmen.meč StcS peň, kmen,

ṕeň subst.m.jo-kmen.meč StcS peň, kmen,

pěna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS pěna, seskupení jemných bublinek na povrchu něčeho tekutého, chápané

pěnárazník subst.m.o-kmen.hoch StcS mincéř, razič peněz:

pendile subst.f.ja-kmen.dušě StcS pentle, tkanice

pendule subst.f.ja-kmen.dušě StcS pentle, tkanice

penězměnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS penězoměnec, směnárník:

penězměnič subst.m.jo-kmen.muž StcS penězoměnec, směnárník:

penězoměnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS penězoměnec, směnárník:

penězoměnnost subst.f.i-kmen.kost StcS vyměňování peněz („penězoměncem“):

penězomiencě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS penězoměnec, směnárník:

penězovník subst.m.o-kmen.hoch StcS penězoměnec:

peněžna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kovový peníz s ražbou, mince (?):

peněžnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rostlina s listy připomínajícími okrouhlostí a leskem peníze, šrucha (Portulaca L.):

peněžník subst.m.o-kmen.hoch StcS směnárník, peněžník měnící a půjčující peníze:

penicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS plod řepíku lékařského ulpívající svými háčky



pěnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pěnice,

pěnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pěnička („pěnicě“):

pěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS výrazné odříkávání;

peniez subst.m.jo-kmen.peniez kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS mince, ražený peníz;

peniezek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS penízek, mince malé velikosti a

peniezeměnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS penězoměnec, směnárník:

peniežek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS penízek

penitenciář subst.m.jo-kmen.muž StcS kněz pověřený biskupem ukládat ve

pěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pěna, drobná „pěna“ (1):

penkava subst.f.a-kmen.žena StcS pěnkava:

peňkava subst.f.a-kmen.žena StcS pěnkava:

pěnkava subst.f.a-kmen.žena StcS pěnkava:

penkvant subst.m.o-kmen.dub StcS oděv kryjící nohy:

pěnohorčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk „pěnohorký“ (2):

pěnohorka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žluč chápaná jako tělesná šťáva vzdušné ohnivé podstaty vyskytující se

pěnohorkost subst.f.i-kmen.kost StcS žluč jako základ cholerického typu („pěnohorka“):

pensa subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podíl z farních desátků odváděný nadřízené církevní instituci:

pentlíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obroučka do vlasů („pentlík“):

pentlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS pentle, pentlík (

penzl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

penzl subst.m.o-kmen.dub StcS štětec:

penzlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS štěteček, malý štětec:

penžl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

penžl subst.m.o-kmen.dub StcS štětec:

penžlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS štěteček, malý štětec:

pepérek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Vávra Peperek

peprník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina pálivé chuti, snad rdesno peprník (Polygonum hydropiper L.):

pepř subst.m.jo-kmen.meč
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ppeř+pepř+peř/tvary_s_koncovkou-pepř
MSS pepř

pepřík subst.m.o-kmen.zvuk MSS pepř

perce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pírko, malé „pero“ (1):

pérce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pírko

peregrin subst.m.o-kmen.dub StcS měděná ruda (malachit

pergamén subst.m.o-kmen.dub StcS pergamen, na blánu vydělaná kůže,

pergameník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pergamen:

pergamenník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pergamen:

pergmejstr subst.m.o-kmen.chlap StcS nejvyšší úředník spravující záležitosti daného dolu, perkmistr (

pergmistr subst.m.o-kmen.chlap StcS nejvyšší úředník spravující záležitosti daného dolu, perkmistr (

pergmistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS správa dolu, vykonávání úřadu „pergmistra“ (1):

pergrecht subst.m.o-kmen.dub StcS dávka z vinic odevzdávaná vrchnosti, perkrecht (

pergšmíd subst.m.o-kmen.pán StcS důlní kovář, kovář v dolech:

perchta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS fantastická bytost mající tělo z lesklých kovů:

perit subst.m.o-kmen.dub StcS pyrit, nerost načervenalé barvy užívaný v lékařství:

perk subst.m.o-kmen.zvuk StcS jalová hornina (v starých dolech na stříbro):



perkmistr subst.m.o-kmen.chlap StcS nejvyšší úředník spravující záležitosti daného dolu, perkmistr (

perknos subst.m.o-kmen.chlap StcS držitel vinice ve společném viničném obvodu (na dané „hoře“) s jinými:

perko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pírko, peříčko:

pérko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pírko, peříčko:

perkrecht subst.m.o-kmen.dub StcS dávka z vinic odevzdávaná vrchnosti, perkrecht (

perla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS perla, lesklý kulovitý útvar nalézaný v lasturách a užívaný jako drahocenná ozdoba:

perlan subst.m.o-kmen.had StcS perlorodka (?):

perlař subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslník vyrábějící šperky

perlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS perlička, malá perla:

perlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS perlík, těžké kladivo:

perlovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS perlová ozdoba

perlovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS perlový věneček („perlovec“):

perm subst.m.o-kmen.had StcS parma, ryba s masitými výběžky („vousky“) kolem ústního otvoru:

permgrec subst.m.jo-kmen.peniez StcS odpad z přepáleného stříbra při výrobě mincí (

permík subst.m.o-kmen.pták StcS parma („parm“):

pernad subst.m.o-kmen.had StcS okřídlený útočný had, drak:

pernář subst.m.jo-kmen.muž StcS perníkář:

pernářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žena perníkáře,

pernicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS mlýnek na pepř:

perníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Brníčko

pernička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

perník subst.m.o-kmen.zvuk StcS perník, sladké pečivo s přísadou koření,

pernikář subst.m.jo-kmen.muž StcS perníkář, řemeslník vyrábějící perník:

pernikářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS perníkářka, žena „pernikáře“,

perniš subst.m.jo-kmen.meč StcS drahé italské (veronské) sukno:

pernyš subst.m.jo-kmen.meč StcS drahé italské (veronské) sukno:

pero subst.n.o-kmen.město StcS pero (ptačí),

péro subst.n.o-kmen.město kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS pero (ptačí),

persan subst.m.o-kmen.dub StcS „peltram“ (

persona subst.f.a-kmen.žena StcS osoba, lidský jednotlivec:

pertram subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina užívaná v lékařství jako prostředek proti bolestem zubů a proti moru (řebříček bertrám, Achillea ptarmica L.,

perut subst.f.i-kmen.kost StcS křídlo, peruť (

peruta subst.f.a-kmen.žena StcS jídlo v přestávce mezi něčím, svačina (?):

peř subst.m.jo-kmen.meč
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ppeř+pepř+peř/tvary_s_koncovkou-pepř
MSS pepř

peřěstina subst.f.a-kmen.žena StcS různobarevnost, skvrnité zabarvení:

peříčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pírko, peříčko:

peřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS peří, pokrývka ptačího těla z per a peříček:

peřina subst.f.a-kmen.žena StcS peřina, ložní přikrývka

peřinář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslník vyrábějící peřiny:

peřinečník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící peřiny:

peřiničnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS manželka „peřinečníka“

peřiničník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící peřiny:

peřinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS peřinka, menší „peřina“ 1:



pes subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pes, domácí zvíře sloužící svou dravostí a štěkotem k lovu, k hlídání

pesd subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zadnice

peserunk subst.m.o-kmen.zvuk StcS přilepšení, dar:

pesrunk subst.m.o-kmen.zvuk StcS přilepšení, dar:

pesstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nestoudnost, nemravnost, smilstvo:

pest subst.f.i-kmen.kost StcS poskvrna, úhona:

pěst subst.f.i-kmen.kost StcS pěst, část ruky s dlaní a prsty,

pěstek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zavinutí, zábal (nemluvněte;

pěstnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS úder pěstí:

pěstovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS držení (

pestrnák subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s nápadným kořenem užívaná jako lék i potrava (z čeledi mrkvovitých, pastinák, Pastinaca L.

pestrok subst.m.o-kmen.zvuk StcS zdobený slavnostní plášť:

pestřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS pestřec, houba s kulovitou plodnicí postupně měnící barvu (Scleroderma, PSN 3,565):

pěstún subst.m.o-kmen.pán StcS osoba držící na rukou, chovající v náručí někoho:

pěstúna subst.f.a-kmen.žena StcS žena držící (chovající) někoho na rukou:

pěstúnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS chůva („pěstúna“ 2):

pěstúnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opatrovnice,

pěstúnstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS výchova, všestranná péče o dítě:

pěstúnstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS výchova, všestranná péče o dítě:

pestvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nestoudnost, nemravnost, smilstvo:

pestvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nestoudnost, nemravnost, smilstvo:

pěšec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS chodec, osoba chodící pěšky:

peštál subst.m.o-kmen.dub StcS palice, nástroj k tlučení,

peštrnák subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s nápadným kořenem užívaná jako lék i potrava (z čeledi mrkvovitých, pastinák, Pastinaca L.

peticie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS žádost, petice:

pětidcátník subst.m.o-kmen.hoch StcS držitel soudní a policejní moci ustanovený nad padesáti příslušníky izraelského společenství (

pětilist subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina s pěti listy vycházejícími z jedné stopky, mochna,

pětilistec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětilístek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětilisticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětiprst subst.m.o-kmen.dub StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětiprsta subst.f.a-kmen.žena StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětiprstec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětiprsticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětiprstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pětiprstka („pětiprst“ 2):

pětiprstník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pětiprstka („pětiprst“ 2):

pětistrun subst.m.o-kmen.dub StcS loutna, hudební nástroj s pěti strunami:

pětitračec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS loutna („pětistrun“):

petlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS poutko, klička, závěsná smyčka:

pětlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS poutko, klička, závěsná smyčka:

petlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poutko („petlicě“ 1):

pětočasnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pětiletí:

pětohlas subst.m.o-kmen.dub StcS kvinta, hudební interval mezi 1. a 5. tónem (u diatonické stupnice):



pětoprsticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS mochna pětilístek („pětilist“):

pětprstnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pětiprstka („pětiprst“ 2):

petrožěl subst.f.ja-kmen.tvrz StcS aromatická rostlina používaná k přípravě pokrmů a léčiv,

petružěl subst.f.ja-kmen.tvrz StcS aromatická rostlina používaná k přípravě pokrmů a léčiv,

petružěle subst.f.ja-kmen.tvrz StcS aromatická rostlina používaná k přípravě pokrmů a léčiv,

petržěl subst.f.ja-kmen.tvrz StcS aromatická rostlina používaná k přípravě pokrmů a léčiv,

pěvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pěvec, zpěvák:

pevnina subst.f.a-kmen.žena StcS pevnost v čem:

pevnost subst.f.i-kmen.kost StcS pevnost, odolnost proti tlaku, tahu

pezd subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prdel, zadnice:

pflegar subst.m.o-kmen.chlap StcS královský úředník na Chebsku s pravomocí

pflegár subst.m.o-kmen.chlap StcS královský úředník na Chebsku s pravomocí

pícě subst.f.ja-kmen.dušě StcS píce, krmivo pro zvířata:

picek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Nicolao dicto Piczek

pícina subst.f.a-kmen.žena ESSC píce, pícnina (n. rostlina užívaná v lékařství ?)

pícník subst.m.o-kmen.hoch StcS pícník, pícovník, voják zajišťující píci pro koně:

pícník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pícnina, rostlina užívaná jako krmivo, snad jetel,

pícnost subst.f.i-kmen.kost StcS tloušťka, vykrmenost:

picovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svážení píce nebo obilí, opatřování zásob

picovník subst.m.o-kmen.hoch StcS voják zajišťující píci („pícník“ 1):

piček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS moč:

pied subst.f.i-kmen.kost MSS píď

pied subst.m.o-kmen.pán StcS trpaslík („piedimužík“):

piedík subst.m.o-kmen.hoch StcS trpaslík („piedimužík“):

piedimužátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pidimužíček, trpaslíček:

piedimužíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pidimužíček, trpaslíček:

piedimužík subst.m.o-kmen.hoch StcS pidimužík, trpaslík, člověk o velikosti ně kolika „piedí“ (2):

pieha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS skvrna vytvořená v pokožce, piha

piehavcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina užívaná

piehavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina užívaná

piech subst.m.o-kmen.zvuk StcS Napiecob

piena subst.f.a-kmen.žena StcS pěna, seskupení jemných bublinek na povrchu něčeho tekutého, chápané

piesčina subst.f.a-kmen.žena StcS silvam…Piescina

piesek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS písek, sypká směs z drobných nerostných zrnek:

piesen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bezprostřední projev závažného obsahu pronášený zvýšeným hlasem

piesen subst.m.o-kmen.had ESSC ryba vyhledávající k vyvedení potomstva písčitá místa (?)

pieseň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS píseň

piesencě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS chvalozpěv („piesn“ 2):

piesenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS píseň:

pieskovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS písčina:

piesn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS píseň

piesncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS chvalozpěv („piesn“ 2):

piesnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS Vaczko de Pyesnicze

piesnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS písnička, píseň



piesník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s listy připomínajícími holubí nohu a rozpouštějící „piesek“ 2 (

piesnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS píseň:

piesnost subst.f.i-kmen.kost StcS Píseň písní:

piesnotvor subst.m.o-kmen.chlap StcS hudebník,

piesnotvora subst.f.a-kmen.žena StcS antická komedie (hra s obhroublými zpěvy):

piesnotvórek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pěvec, zpěvný pták:

piesnotvorna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS antická komedie (hra s obhroublými zpěvy):

piesnotvoř subst.m.jo-kmen.muž StcS hudebník,

piesnotvořec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS hudebník,

piesnotvóřek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pěvec, zpěvný pták:

piest subst.m.o-kmen.dub StcS tlouk, rukojeť s nasazenou těžší hlavicí k tlučení,

piesta subst.f.a-kmen.žena StcS náboj („piest“ 2):

piestek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Marušek Pystek

piestník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící náboje do kola:

piešek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pěšec, šachová figurka „pěšec“(3):

pietanciář subst.m.jo-kmen.muž StcS řeholník pečující o rozdělování stravovacích přídělů z nadací,

pighard subst.m.o-kmen.pán StcS Pikarďan, obyvatel Pikardie (odešlý odtud jako člen sekty neuctívající svátost oltářní):

pighart subst.m.o-kmen.pán StcS Pikarďan, obyvatel Pikardie (odešlý odtud jako člen sekty neuctívající svátost oltářní):

pihovicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pijavice, pijavka, červ sající krev živočichů (užívaný proto v lékařství):

pihva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS fíkovník, fíkový strom

pich subst.m.o-kmen.zvuk StcS bod, tečka (vzniklá na něčem přitištěním hrotu,

píchalička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ostnitý durmanový plod vejčitého tvaru:

pichavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina užívaná

pichavost subst.f.i-kmen.kost StcS pórovitá (průlinčitá) hmota:

pichlánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

pichlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potěšení, rozkoš, radost

pichlena subst.f.a-kmen.žena StcS pečivo tvarované do špiček (?):

piják subst.m.o-kmen.hoch StcS piják (‚opilec‘1):

pijavicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pijavice, pijavka, červ sající krev živočichů (užívaný proto v lékařství):

pijavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pijavice, pijavka, červ sající krev živočichů (užívaný proto v lékařství):

pijcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják, kdo se oddává pití něčeho:

píjcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják, kdo se oddává pití něčeho:

píjen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS druh vína

píjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pití, opíjení se

pijěvicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pijavice, pijavka, červ sající krev živočichů (užívaný proto v lékařství):

pijěvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pijavice, pijavka, červ sající krev živočichů (užívaný proto v lékařství):

pijovicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pijavice, pijavka, červ sající krev živočichů (užívaný proto v lékařství):

pijovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pijavice, pijavka, červ sající krev živočichů (užívaný proto v lékařství):

pika subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS nevěstka, prostitutka:

pikard subst.m.o-kmen.pán StcS Pikarďan, obyvatel Pikardie (odešlý odtud jako člen sekty neuctívající svátost oltářní):

pikart subst.m.o-kmen.pán StcS Pikarďan, obyvatel Pikardie (odešlý odtud jako člen sekty neuctívající svátost oltářní):

pikel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bodec, hrotitý nástroj:

pikhard subst.m.o-kmen.pán StcS Pikarďan, obyvatel Pikardie (odešlý odtud jako člen sekty neuctívající svátost oltářní):



pikhart subst.m.o-kmen.pán StcS Pikarďan, obyvatel Pikardie (odešlý odtud jako člen sekty neuctívající svátost oltářní):

pikhartstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pikartství, blud „pikhartů“ (2):

pikhartstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pikartství, blud „pikhartů“ (2):

pikník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo podpírá, upevňuje (?):

piknosec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk ploskonosý („piknosý“):

piknósek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk ploskonosý („piknosý“):

piknosnost subst.f.i-kmen.kost StcS ploskonosost:

pikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pobodání, hromadná stopa po zásazích ostrým předmětem, zářezy:

piksa subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS spiklenecký spolek (?):

pikús subst.m.jo-kmen.muž pridane_lemma_ve_sl_je

pikús subst.m.o-kmen.chlap MSS pikart

pikúsek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pikart

pila subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS pilník, kovový nástroj s ostrými záseky na podélném povrchu k pilování tvrdého materiálu:

pilař subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslník vyrábějící pily

píle subst.f.ja-kmen.dušě StcS péče, starost (o koho):

pilenta subst.f.a-kmen.žena StcS polenta, jídlo z opražených obilných zrn:

piléř subst.m.jo-kmen.meč StcS pilíř, sloup (opěra stavební konstrukce):

pilikat subst.m.o-kmen.pán StcS ničema, kumpán:

pilikát subst.m.o-kmen.pán StcS ničema, kumpán:

pilka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pilník („pila“ 1):

pilmajz subst.m.o-kmen.dub StcS ozdobná kožešina (našívaná na rubu a okrajích pláště):

pilník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pilník („pila“ 1):

pilnost subst.f.i-kmen.kost StcS starostlivost, péče, pečování, dbalost (o co/koho);

pílnost subst.f.i-kmen.kost StcS starostlivost, péče, pečování, dbalost (o co/koho);

pilota subst.m+f.a-kmen.evangelista MSS lodivod

pilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS řezání (pilkou):

pilstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nestřídmost:

pilula subst.f.a-kmen.žena StcS pilulka, pilule (

pilule subst.f.ja-kmen.dušě StcS pilulka, pilule (

pilulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pilulka, malá „pilula“:

pina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS pinie

pína subst.f.a-kmen.žena StcS trest:

pinta subst.f.a-kmen.žena StcS pinta, dutá míra dělící se na 4 žejdlíky (asi 1,937 1,

pintéř subst.m.jo-kmen.muž StcS bednář:

pinvicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS sklep (chladná podzemní místnost) sloužící hlavně k uchovávání nápojů,

piovar subst.m.o-kmen.dub StcS vaření piva;

pipek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS posměšné

piperát subst.m.o-kmen.dub StcS bylina s bílými květy a bílým kořenem pálivé peprné chuti, řeřicha (Lepidium latifolium L.)

pipet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS tipec, ptačí choroba projevující se podebráním jazyka a bílým povlakem na něm:

piplač subst.m.jo-kmen.muž StcS smilník (smilnící „pipláním“):

piplák subst.m.o-kmen.hoch StcS smilník (smilnící „pipláním“):

piplavicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS smilnice (smilnící „pipláním“):

pipřicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS kypřice, násadec umožňující pohyb vrchního mlýnského kamene – běhounu (

pirát subst.m.o-kmen.pán StcS pirát, mořský lupič:



pirožek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Pyrozkoni

pis subst.m.o-kmen.dub MSS spis, sepsání, způsob psaní

pisadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pisátko, nástroj na psaní,

pisák subst.m.o-kmen.hoch StcS pisálek (o vykladačích Písma):

pisal subst.m.o-kmen.had StcS malá ryba s ostnitými ploutevními paprsky (připomínajícími písařské pero ? –

pisánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nákres, zobrazení, obraz

pisanost subst.f.i-kmen.kost ESSC vzorování, žíhání, vzor, vzorek

pisárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS písárna, pracovna písařů:

písař subst.m.jo-kmen.muž StcS písař, kdo píše

písařík subst.m.o-kmen.hoch StcS městský písař:

písařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS písařský úřad („písaře“ 4–6):

písařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS umění psát,

pisba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hra na píšťalu nebo na jiný dechový nástroj, pískání

pisec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS písař („písař“ 1):

pisek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zápis, zapsání, záznam (úřední):

písemce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS písmenko, literka:

pisk subst.m.o-kmen.zvuk StcS pískání, sípění:

pískanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pískání („piščba“ 1):

piskař subst.m.jo-kmen.muž StcS jen jm. osobní

pískle subst.n.nt-kmen.kuřě StcS pískle, ptačí mládě vyznačující se pípáním:

piskoř subst.m.jo-kmen.meč StcS protáhlá sladkovodní rybka vydávající na suchu pisklavý zvuk, piskoř:

piskořě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS protáhlá sladkovodní rybka vydávající na suchu pisklavý zvuk, piskoř:

piskořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS protáhlá sladkovodní rybka vydávající na suchu pisklavý zvuk, piskoř:

pískotiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS píšťaly u varhan:

písmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kresba, kreslená

pismona subst.f.a-kmen.žena StcS písařská dílna:

pisnara subst.f.a-kmen.žena StcS písařská dílna:

pisovid subst.m.o-kmen.dub StcS souhrnný popis věcí:

pistacie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS pistácie, cizokrajné ovoce:

pistrust subst.m.o-kmen.had StcS brouk – majka

piščadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS píšťala (k pískání):

píščala subst.f.a-kmen.žena MSS píšťala

píščalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pišťalka, malá „píščěl“ (1):

piščba subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK StcS libozvučné pískání, hra na píšťalu, též její zvuk:

piščebník subst.m.o-kmen.hoch MSS pištec

piščec subst.m.jo-kmen.otec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
StcS hudebník pískající na píšťalu, pištec (

pišček subst.m.o-kmen.hoch
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
MSS pištec, hudebník

píščěl subst.f.i-kmen.kost StcS píšťala, nástroj k pískání:

píščela subst.f.a-kmen.žena MSS píšťala

píščěle subst.f.ja-kmen.dušě StcS píšťala, nástroj k pískání:



píščělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pišťalka, malá „píščěl“ (1):

píščělník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslný výrobce píšťal (

piščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sykání, hvízdání:

piščstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS živnost „piščců“ (

pištba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hra na píšťalu nebo na jiný dechový nástroj, pískání

pit subst.m.o-kmen.dub StcS úrodná půda (?):

pitancí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS příděl jídla a pití pro řeholníky (zajišťovaný nadacemi kláštera);

pitancie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS denní spotřeba jídla a pití pro řeholníka v klášteře, strava

pitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pijící (člověk):

pitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pití: (A) požívání nápoje; (B) nápoj;

pitrach subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina obsahující hořkou léčivou látku (zemědým lékařský, Fumaria officinalis L.):

pitrust subst.m.o-kmen.had StcS brouk – majka

pivák subst.m.o-kmen.hoch StcS

píval subst.m.o-kmen.chlap StcS piják něčeho („pívcě“):

píválek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

pivce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pivko, pivečko

pivcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják („opilec“ 1):

pívcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS piják („opilec“ 1):

pivko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pivko, pivo (horší):

pivnar subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina s nepříjemně páchnoucím kořenem užívaná k léčení (bedrník, Pimpinella L.;

pivnel subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina s nepříjemně páchnoucím kořenem užívaná k léčení (bedrník, Pimpinella L.;

pivner subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina s nepříjemně páchnoucím kořenem užívaná k léčení (bedrník, Pimpinella L.;

pivnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS sklep (chladná podzemní místnost) sloužící hlavně k uchovávání nápojů,

pivnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sklípek, malá „pivnicě“ (3):

pivničník subst.m.o-kmen.hoch StcS správce zásob:

pivník subst.m.o-kmen.zvuk StcS nádoba na nápoj:

pivo subst.n.o-kmen.město StcS nápoj, pití („nápoj“ 2):

pivoňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS pivoňka, rostlina s červeným květem a červenými zrny v plodech užívaná k léčení (požíváním

pivoplatník subst.m.o-kmen.hoch StcS poddaný povinný odvádět vrchnosti dávky piva (

pivovar subst.m.o-kmen.dub StcS vaření piva;

pivovar subst.m.o-kmen.chlap StcS řemeslník vyrábějící pivo („pivovarník“):

pivovarcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo vaří pivo, sládek

pivovárcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS řemeslník vyrábějící pivo (zprvu jen najímaný právovárečnými měšťany,

pivovarna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS provozovna na výrobu piva („pivovar“, -a/-u 2):

pivovarnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS provozovna na výrobu piva („pivovar“, -a/-u 2):

pivovarník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pivo (zprvu jen najímaný právovárečnými měšťany,

pivovarstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pivovarnictví, pivovarství, pivovarská živnost:

pivovarstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pivovarnictví, pivovarství, pivovarská živnost:

pizda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS prdel, řiť, zadnice:

pizda subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS kdo bzdí, bzďoch (

pizdař subst.m.jo-kmen.muž ESSC bezectný člověk, sráč

pizdka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prdelka:

pižmička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pižmovka, drobná bylina slabě páchnoucí pižmem (Adoxa L.?):

pižmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pižmo, silně aromatická látka (



plac subst.m.jo-kmen.vítěz StcS poplatník (?):

plac subst.m.o-kmen.dub StcS větší volné prostranství,

placenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS placení;

plácěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záplatování, látání:

placmajstr subst.m.o-kmen.chlap StcS osoba dohlížející na tanec, hru

pláč subst.m.jo-kmen.meč StcS pláč, projev bolesti

plaččivička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS smuteční svíce zapalovaná k bdění nad mrtvým (

plačec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS uplakaný člověk, kdo často

plaček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS uplakaný člověk, kdo často

pladich subst.m.o-kmen.zvuk StcS okrouhlý kostní útvar (obratel ?):

pládně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS letoun, mořská ryba s velkými ploutvemi talířovitě rozprostíranými po výskoku nad hladinu (?):

plachetka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rouška, šátek:

plachetnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ženy prodávající na ulici na plachtě doma pečený chléb (

plachetník subst.m.o-kmen.hoch StcS muž zahalený v plachtě:

plachost subst.f.i-kmen.kost StcS divokost, nespoutanost, opovážlivost:

plachta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plachta, větší kus hrubého plátna užívaný bez

plachticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS plachetka, menší „plachta“ (1A):

plachtička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plachetka, kousek plátna:

plajvajs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plajvejs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pláč, plakání („pláč“ 1):

plamen subst.m.n-kmen.kámen pridane_lemma_ve_sl_je

plamenníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina svými šťávami působící na kůži puchýřky (pryskyřník, Ranunculus L.

plamýk subst.m.o-kmen.zvuk StcS plamének (malý „plamen“ 1):

plán subst.f.i-kmen.kost StcS pláň, planina, rovina bez výraznějšího porostu,

pláň subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je planý strom

pláň subst.f.ja-kmen.výheň StcS planý (divoce rostoucí) strom

pláňava subst.f.a-kmen.žena MSS pláň, planina

pláně subst.f.ja-kmen.výheň StcS pláň, planina, rovina bez výraznějšího porostu,

planěna subst.f.a-kmen.žena StcS planina („pláně“ 1):

planér subst.m.o-kmen.dub StcS soukenický nástroj k uhlazování sukna,

planéř subst.m.jo-kmen.meč StcS pranýř, místo, na kterém byli vystavováni provinilci veřejné potupě

planet subst.m.o-kmen.dub MSS planeta

planét subst.m.o-kmen.dub StcS planeta, nebeské těleso (jedno ze sedmi) ovlivňující pozemské dění svým pohybem kolem Země v svém „nebi“ (I/1):

planeta subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

planeta subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS planeta, nebeské těleso (jedno ze sedmi) ovlivňující pozemské dění svým pohybem kolem Země v svém „nebi“ (I/1):

planéta subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

planéta subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS planeta, nebeské těleso (jedno ze sedmi) ovlivňující pozemské dění svým pohybem kolem Země v svém „nebi“ (I/1):

planí subst.f.ьja-kmen.paní StcS kamzík (

plánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sálání, žár:

planina subst.f.a-kmen.žena StcS planina („pláně“ 1):

plaňk subst.m.o-kmen.zvuk StcS hrazení, opevnění z kůlů,

plaňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS hrazení, opevnění z kůlů,

pláňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS divoce rostoucí stromek



plaňkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hradba z kůlů:

plano subst.n.o-kmen.město MSS pláň

planost subst.f.i-kmen.kost StcS planý (divoce rostoucí) porost:

pláňovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS plané stromoví,

plápol subst.m.o-kmen.dub StcS plamen („plápolanie“ 1):

plápolanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS planutí, hoření:

plas subst.m.o-kmen.dub StcS trhání (

plasa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS v plasách

plasn subst.f.i-kmen.kost StcS mrkvovitá rostlina pálivé chuti rostoucí i na úhoru (užívaná k léčení), snad planá mrkev, pastinák (?):

plást subst.m.o-kmen.dub StcS plást, plástev, deskovitý útvar;

plásta subst.f.a-kmen.žena MSS plást

plástec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS plást

plástka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS plást

plastr subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivý obklad kryjící postižené místo, náplast, flastr

plástva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plástev („plást“ 2):

plaš subst.m.jo-kmen.meč StcS kapradina,

plašan subst.m.o-kmen.pán StcS Petri Plaschani

plášč subst.m.jo-kmen.meč StcS plášť, jednoduchý dlouhý volný svrchní šat bez rukávů (na způsob peleríny

pláščec subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
StcS pláštík („plášček“):

plášček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
MSS pláštík

pláščík subst.m.o-kmen.zvuk StcS pláštík, malý

plaščúr subst.m.o-kmen.had StcS živočich nápadný zbarvením povrchu těla (

pláštík subst.m.o-kmen.zvuk MSS pláštík

plat subst.m.o-kmen.dub StcS daň, poplatek odváděný vládci (za ochranu

plát subst.m.o-kmen.dub StcS pláty, plátové ochranné odění horní části trupu (

platba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

plátcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS osoba povinná platit (dlužník, ručitel

plátec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plíšek, kovový plátek:

plátence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pláténko, tenké plátno

plátennicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS plátenice, výrobkyně plátna

plátenník subst.m.o-kmen.hoch StcS pláteník, řemeslník vyrábějící plátno,

plátež subst.m.jo-kmen.meč StcS placení, uhrazování dané pohledávky penězi:

platidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS protihodnota v penězích („plat“ 7):

platnéř subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce ochranných plátů, popř. celého brnění

platnéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žena platnéře,

plátník subst.m.o-kmen.hoch StcS platnéř, výrobce „plátů“ (1):

plátno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plátno, tkaná látka, tkanina zejména z rostlinné příze:

platnost subst.f.i-kmen.kost StcS účinnost, působivost:

plav subst.m.o-kmen.dub StcS tečení, tok,

plavač subst.m.jo-kmen.meč StcS mělký rybník („plavadlo“ 1):

plavačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plavba (na veslici):

plavadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mělká přírodní nádrž vody, rybník vhodný ke koupání:



plavajs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plavánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS chorobné tečení,

plavat subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina užívaná k barvení látek,

plavba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plavba, doprava na vodě:

plavčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS lodník („plavec“ 1):

plavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plavec, lodník, kdo na lodi zajišťuje její plavbu:

plavejs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plavel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zánětlivý výtok (

plavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS plavba

plavicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS chorobný výtok („plavánie“ 1):

plavič subst.m.jo-kmen.muž StcS lodník („plavec“ 1):

plavidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rybník, jezero, místo ke koupání

plavišče subst.n.jo-kmen.moře StcS vodní nádrž ke koupání („plavadlo“ 1):

plávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svaz plavidel („plav“ 4):

plavna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mělký rybník („plavadlo“ 1):

plavost subst.f.i-kmen.kost StcS bledost:

plaz subst.m.o-kmen.had StcS po zemi se plazící

plázě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS plazící se

plazna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS epidemická střevní choroba (úplavice ?):

plazuka subst.f.a-kmen.žena StcS plaz („plaz“ 1):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS tečení („plav“ 1);

plbánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poplivávání (koho/čeho), plivání (na koho/co) na znamení pohrdání:

plebán subst.m.o-kmen.pán StcS duchovní správce osady:

plece subst.n.jo-kmen.moře StcS plec, část zad nad lopatkou:

plecě subst.f.ja-kmen.dušě StcS plec, část zad nad lopatkou:

plecka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS maličká plec:

plécka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS maličká plec:

pleh subst.m.o-kmen.pták StcS zvíře plouhající se ve vodě: (A) vodní myš; (B) krokodýl chápaný jako vodní netvor:

plech subst.m.o-kmen.pták StcS zvíře plouhající se ve vodě: (A) vodní myš; (B) krokodýl chápaný jako vodní netvor:

plech subst.m.o-kmen.zvuk StcS plech, tenký až ohebný kovový plát:

plecháč subst.m.jo-kmen.muž StcS plešatec, plešatý člověk;

plechovicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS plechová rukavice:

plejník subst.m.o-kmen.pták StcS dravý pták olověného zbarvení těžkopádný v letu:

plejvajs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plejvejs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plekno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bodná zbraň s ostrým hrotem,

plémě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
StcS semeno, zárodek, východisko rozplození:

plemeno subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
StcS semeno, zárodek, východisko rozplození:

plen subst.m.o-kmen.dub StcS loupež, loupení, násilné braní:

plena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS plena, rouška, kus látky na záplaty, obvazy

plenář subst.m.jo-kmen.meč StcS plenář, úplný misál:

plenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS cizokrajný dravec (pustošící okolí ?):



plenek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zástup, seskupení, houf:

plenič subst.m.jo-kmen.muž StcS plenitel, kdo vše ničí a hubí:

plenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS plení

plenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plenka, rouška:

plénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plenka, rouška:

plenník subst.m.o-kmen.hoch StcS plenitel, uchvatitel, lupič:

plennost subst.f.i-kmen.kost StcS hojnost, bohatý dostatek, blahobyt:

plenovník subst.m.o-kmen.hoch StcS plenitel, uchvatitel, lupič:

plerna subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mul, kříženec osla a kobyly vydávající zvuky jako osel (

ples subst.m.o-kmen.dub MSS tančení

plésa subst.f.a-kmen.žena StcS chvalozpěv, radostný zpěv na něčí počest:

plesač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo tančí, jásá (?):

plesánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS plesání, jásot, vnější projev radosti (na čí počest):

plésanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tančení

plésen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plíseň, bělavý povlak napadající ve vlhku potraviny

plesk subst.m.o-kmen.hoch StcS odborník v oboru hudby (

pléska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bouchoř, chorobně znetvořený, nevyspělý plod

pleskač subst.m.jo-kmen.muž StcS jen jm. osobní

plésko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mokřina, místo se stojatou vodou:

plésn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plíseň, bělavý povlak napadající ve vlhku potraviny

plesník subst.m.o-kmen.hoch StcS dozorčí nad rybničním hospodářstvím a představený rybářského cechu (

plesnivec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina našedlé („plesnivé“) barvy,

plesnivek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS „plesnivec“ (1A):

plesnivost subst.f.i-kmen.kost StcS plesnivost („plésn“ ?):

pleš subst.f.i-kmen.kost StcS pleš, lysina:

pleš subst.m.jo-kmen.meč MSS pleš

plešišče subst.n.jo-kmen.moře StcS pleskati

pléška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS běžná rostlina připomínající po opadnutí květu pleš, pampeliška (Leontodon L.),

plet subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-

KK+KeK
MSS pleť, kůže:

pleta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS osidlo, spoutávající nástraha:

pletač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo něco vyrábí pletením, výrobce „plotů“:

pleták subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo něco vyrábí pletením, výrobce „plotů“:

pletenicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS výrobek zhotovený pletením (z těsta, rákosí

pletenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pletení, splétání:

pletenina subst.f.a-kmen.žena StcS zmatenina, popletený výklad:

pletenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pletené sedadlo:

pletež subst.m.jo-kmen.meč StcS popletený výklad („pletenina“):

pletich subst.m.o-kmen.hoch StcS pomatenec, blázen (pletoucí vše dohromady):

pletich subst.m.o-kmen.zvuk StcS nemístné spletení, spojení věcí k sobě nepatřících:

pleticha subst.f.a-kmen.žena StcS zmatenina, nesmysl (mající poplést):

pleticha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS pomatenec, blázen (pletoucí vše dohromady):

pletichánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zapletení, zabřednutí:

pletišě subst.f.ja-kmen.dušě StcS otrava, dotěrná osoba (kdo „sě plete“ 4):



pletivo subst.n.o-kmen.město StcS

pletka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS lapací síťka na ptáky („otržn“):

pletně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pletenec, svazek:

pletnéř subst.m.jo-kmen.meč StcS kolo na zpřerážení kostí a na vpletení těla odsouzence:

pletník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk s pleší:

pleva subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS pleva (

pléva subst.f.a-kmen.žena StcS pleva (

plevačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plečka, žena zabývající se plením:

plevajs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plevejs subst.m.o-kmen.dub StcS olověná běloba, olověný prášek (

plevel subst.m.jo-kmen.meč StcS plevel, býlí (určené k vypletí):

pleveň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půl drobného peníze (za

plevička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plévka, slupička zrna:

plevně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plevník, místnost na uložení plev, plíveň (

plevník subst.m.o-kmen.zvuk StcS plevník, místnost na uložení plev, plíveň (

plh subst.m.o-kmen.pták StcS zvíře plouhající se ve vodě: (A) vodní myš; (B) krokodýl chápaný jako vodní netvor:

plch subst.m.o-kmen.pták StcS plch, stromový hlodavec s lysými boltci:

plih subst.m.o-kmen.pták StcS zvíře plouhající se ve vodě: (A) vodní myš; (B) krokodýl chápaný jako vodní netvor:

plich subst.m.o-kmen.pták StcS zvíře plouhající se ve vodě: (A) vodní myš; (B) krokodýl chápaný jako vodní netvor:

plik subst.m.o-kmen.zvuk StcS bochník stříbra přetaveného v hutní peci (

plina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS slina,

plinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (od)plivnutí:

plisk subst.m.o-kmen.hoch StcS tanečník (akrobat) provázející své skoky potlesky (?):

plíska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták lovící ryby narážeje v letu s plesknutím na hladinu (

plískač subst.m.jo-kmen.muž StcS plácal, mluvka, žvanil:

plískanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tlachání, žvanění, prázdné řeči

plískanina subst.f.a-kmen.žena StcS tlachání, prázdná řeč:

plískota subst.f.a-kmen.žena StcS plískanice:

plíščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK StcS pták s peřím za noci svítícím (

plivač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo pliváním tupí koho:

pln subst.m.o-kmen.dub MSS úplněk:

plňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS plnění, uskutečňování;

plnič subst.m.jo-kmen.muž StcS uskutečňovatel, naplňovatel:

plnitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS naplňovatelka:

plnitedlník subst.m.o-kmen.hoch StcS uskutečňovatel, naplňovatel:

plnitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS uskutečňovatel, naplňovatel:

plno subst.n.o-kmen.město StcS plnost, stav naplněnosti:

plnost subst.f.i-kmen.kost StcS plnost, naplněnost, stav vzniklý naplněním:

plnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS plivnutí

pľnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (od)plivnutí:

plocek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oboustranné kovářské kladivo:

plod subst.m.o-kmen.dub StcS plod, zárodek vyvíjející se v mateřském lůně:

ploda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS plod, zárodek vyvíjející se v mateřském lůně:



plódě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS mládě (zvířecí):

plodič subst.m.jo-kmen.muž StcS jen jm. osobní

plodičstenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úrodnost („plodičstvie“ 1):

plodičstevnost subst.f.i-kmen.kost StcS rostlinstvo:

plodičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úrodnost („plodnost“ 2):

plodičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlinný porost:

plodičstvost subst.f.i-kmen.kost StcS plodnost, schopnost plodit potomstvo:

plodistenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úrodnost („plodičstvie“ 1):

plodistevnost subst.f.i-kmen.kost StcS rostlinstvo:

plodistvost subst.f.i-kmen.kost StcS plodnost, schopnost plodit potomstvo:

ploditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS původce:

plodno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vydatné (výnosné) obilí (?):

plodnost subst.f.i-kmen.kost StcS plodnost, schopnost plodit potomstvo:

plosk subst.m.o-kmen.hoch StcS odborník v oboru hudby (

plost subst.f.i-kmen.kost StcS ploskost, placatost:

ploščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žvanění, plácání

ploščín subst.m.o-kmen.had StcS had kousnutím působící vykrvácení (

ploščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK StcS vstavač (s kořenem připomínajícím plochu dlaně ?):

plot subst.m.o-kmen.dub StcS plot, ohrada pozemku z propleteného proutí („oplet“):

plotař subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zhotovuje z proutí pletené konstrukce,

plotec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hrázka z pletiva a hlíny:

plótek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plůtek, nízký „plot“ (1):

ploticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ryba se zploštělým trupem, snad cejn:

plotnář subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zhotovuje z proutí pletené konstrukce,

plotník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo zhotovuje z proutí pletené konstrukce,

plotník subst.m.o-kmen.pták StcS sépie:

plov subst.m.o-kmen.dub StcS tečení („plav“ 1):

plovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS lodník („plavec“ 1):

plovel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zánětlivý výtok (

plovně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vodní had („plavač“ 2):

ploźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS plození:

plst subst.f.i-kmen.kost StcS pobřišnice:

plstěnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS plstěné oblečení dolní části nohy („nohavicě“ 1,

plstnář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslník vyrábějící plst:

plstník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící plst:

plt subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-

KK+KeK
StcS pleť, povrch lidské kůže,

pľúcě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_je

pľúcě subst.n.jo-kmen.moře plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS plíce, orgán dýchání a hlasu:

pľucnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žíla zatínaná

plučisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pole, pozemek oraný pluhem:

plučišče subst.n.jo-kmen.moře StcS pole, pozemek oraný pluhem:

pľúčky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plíce (zvířecí), plíčky (kuch.):



pluh subst.m.o-kmen.zvuk StcS pluh, dokonalejší oradlo,

plúh subst.m.o-kmen.zvuk StcS pluh, dokonalejší oradlo,

pluhař subst.m.jo-kmen.muž StcS oráč,

pľúhavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS parma

pluhovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jen jm. osobní

pluk subst.m.o-kmen.zvuk StcS družina, skupina osob téhož druhu (rodu, zařazení

plun subst.m.o-kmen.dub StcS humna, obecní palouk (

plundr subst.m.o-kmen.dub StcS cár, kus hadru:

plundréř subst.m.jo-kmen.muž StcS plenitel, kdo plundruje:

plunie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS plutí, plavba:

pľunutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS plivnutí

pľušč subst.m.jo-kmen.meč StcS mořský tvor dopadající se šplouchavým zvukem do vody, snad plískavice, delfín:

plut subst.f.i-kmen.kost StcS pramen, soustava vorů spojených za sebou, plť (

plútev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

plutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS tečení, proudění;

plútva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS proud vody:

plútva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

plužišče subst.n.jo-kmen.moře StcS pole, pozemek oraný pluhem:

plužník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící pluhy:

pľvač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo pliváním tupí koho:

pľvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poplivávání (koho/čeho), plivání (na koho/co) na znamení pohrdání:

plynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS tečení, tok:

plýtva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS proud vody:

plýtva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

plýtvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přelévání se (sem tam);

plýtvě subst.f.ja-kmen.dušě StcS proud vody:

plýtvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

plýtvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ploutvička:

plývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vlnobití

plz subst.m.jo-kmen.peniez StcS slizký živočich pohybující se plazením

plzko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kluzké místo, klouzačka:

plzkost subst.f.i-kmen.kost StcS kluzkost, sliznatá hladkost:

plž subst.m.jo-kmen.meč StcS slizký živočich pohybující se plazením

pněvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmladky, výhonky rostoucí z pařezu

pnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rostlina kvetoucí brzy na jaře, snad prvosenka jarní (Primula officinalis L.):

pník subst.m.o-kmen.hoch StcS živnostník prodávající píci:

pňovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odmladky, výhonky rostoucí z pařezu

pobadač subst.m.jo-kmen.muž StcS poháněč („nabadač“ 1):

pobádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zasahování bodáním:

poběda subst.f.a-kmen.žena StcS utrpení, strádání, bída:

poběh subst.m.o-kmen.zvuk StcS útěk, překotný ústup:

poběhlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS uprchlík, utečenec:

poběhlkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS odpadlice:

poběhlost subst.f.i-kmen.kost StcS odpadlictví, chování „poběhlého“ (4):



poběhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odpadnutí, opuštění:

poběrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paběrky, plody zbylé po sklizni (vína):

poběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS útěk („poběh“ 1):

poběžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS utíkání (jako sklon zachraňovat se útěkem ?):

pobiedcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS adagonista

pobiedka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pobídka, povzbuzování:

pobiehanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ubíhání, utíkání

pobieźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyzvání k soudu, pohnání před soud:

pobijěč subst.m.jo-kmen.muž StcS bečvář

pobíjěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sekera uzpůsobená k zatloukání (pobíjení střechy, nádoby

pobíjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pobíjení střechy šindeli:

pobitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pobití

pobledlost subst.f.i-kmen.kost StcS pobledlost, přibledlost:

poblúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poblouzení, blud, oklamání

poblúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zabloudění, zbloudění (s čeho):

pobojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přemožení, vítězství

pobonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kouzlo, čáry, zaklínadlo ap.,

poboněk subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
ESSC kouzlo, čáry, zaklínadlo ap.,

pobonkář subst.m.jo-kmen.muž GbSlov kdo bobonky provozuje.

pobožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oltářní stůl, mensa (

pobožna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dar boží milosti, charisma (

pobožník subst.m.o-kmen.hoch StcS

pobožnost subst.f.i-kmen.kost StcS zbožnost:

pobránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sebrání, odnětí,

pobrza subst.f.a-kmen.žena StcS jeseter (

pobřěžie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oblast podél břehu řeky, pobřeží (

pobuda subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS

pobytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pobytí, přebývání: že

pocělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS políbení (čeho), polibek (na co);

pocěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS cestování, putování (čím):

pocěstník subst.m.o-kmen.hoch StcS poutník („pocěstný“

pocěstnost subst.f.i-kmen.kost StcS pozemské putování (na cestě k věčné blaženosti):

poclík subst.m.o-kmen.zvuk StcS kámen tvarem podobný pecce (užívaný v lékařství,

poctivost subst.f.i-kmen.kost MSS počestnost

počakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyčkání, očekávání:

počakatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo někoho očekává (?):

počánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS čekaný potomek:

počas subst.m.o-kmen.dub prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-a>ě+a StcS (očekávaný) čas („počěsie“ 4):

počasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vhodná doba, příležitost:

počatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS potomek čí, kdo byl počat kým:

počátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zárodek, co bylo počato v těle matky:

počatie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS početí (v mateřském těle):

počekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyčkání, očekávání:



počelé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS šik (bojovníků), bojová formace pro čelní střetnutí:

počepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohlavek, rána po čepici,

počesánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS česačka, kartáč na pročesávání a rozvolňování vláken,

počěsie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vhodná doba, příležitost:

počest subst.f.i-kmen.kost
zaklad-bezkoncovkove_tvary-čest/tvary_s_koncovkou-

čest+čst+čct+ct
StcS úcta (k čemu), uctívání (čeho); „

počestenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uctívání („počest“ 1):

počestie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pocta („počest“ 2):

počestnost subst.f.i-kmen.kost StcS uctivost, úcta („počest“ 1):

počestvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pocta („počest“ 2):

počet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS počítání, spočítávání („počítanie“ 1):

počětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS početí (v mateřském těle):

početměra subst.f.a-kmen.žena StcS aritmetika, počty, počtářství:

početmiera subst.f.a-kmen.žena StcS aritmetika, počty, počtářství:

početna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS umění počítat,

početnář subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo se prakticky zabývá počítáním,

početník subst.m.o-kmen.hoch StcS počtář, kdo

početrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS aritmetika, počty, počtářství:

počin subst.m.o-kmen.dub StcS počin, podnět:

počínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS početí;

počínatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS původce (čeho), kdo dává podnět (k něčemu):

počíncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS původce (čeho), kdo dává podnět (k něčemu):

počinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS počátek, začátek:

počinel subst.m.jo-kmen.meč StcS houba na kmeni stromu, snad choroš lékařský (přikládala se na místo uštknutí,

počíslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS počet;

počistnost subst.f.i-kmen.kost StcS očista od hříchů:

počistúš subst.m.jo-kmen.meč StcS kámen čistého, jasného povrchu (

počiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očištění, vyčištění něčeho:

počíščěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očišťování („počiščenie“ 2):

počiščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS očišťování („počiščenie“ 2):

počiškúš subst.m.jo-kmen.meč StcS kámen čistého, jasného povrchu (

počitač subst.m.jo-kmen.muž StcS osoba spočítávající něco (snad i bankéř ve hře,

počítanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS počítání, zjišťování potřebného číselného údaje;

počítava subst.f.a-kmen.žena StcS počty, početní umění:

počnel subst.m.jo-kmen.meč StcS houba na kmeni stromu, snad choroš lékařský (přikládala se na místo uštknutí,

počsta subst.f.a-kmen.žena
zaklad-cele_paradigma-počst+poct+počt/GEN.PL-

póčst+póct+póčt
StcS úcta, uctivost (k čemu),

počstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pocta („počest“ 2):

počstivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projev úcty:

počstivost subst.f.i-kmen.kost StcS úcta, vážnost (k komu/čemu);

počščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uctění, úcta;

počta subst.f.a-kmen.žena StcS počítání, spočítávání („počítanie“ 1):

počta subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS kdo počítá („počitač“ ?):

počtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS spočítání, provedení součtu:



počtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pocta, poctění, uctění

počtera subst.f.a-kmen.žena StcS účetnictví

počtrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS aritmetika, počty, počtářství:

počutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pocítění, vjem:

počutnost subst.f.i-kmen.kost StcS vnímatelnost, schopnost čití:

pód subst.m.o-kmen.dub StcS podlaha („póda“ 2):

póda subst.f.a-kmen.žena StcS půda, hlína:

podacie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS patronát

podačstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS patronátní právo („podacie“ 1):

podagra subst.f.a-kmen.žena StcS podagra, dna v nohou:

podaj subst.m.jo-kmen.meč StcS pokuta, obnos odevzdávaný za trest:

podáncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS patronátní pán („podací“

podánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dání, odevzdání;

podar subst.m.o-kmen.dub StcS dar, dárek (

podařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obdarování, obdaření (čím):

podávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podávání;

podávenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS násilí

podávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS majetek propůjčený prezentací („podacie“ 2):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS stisk(nutí):

podběha subst.f.a-kmen.žena StcS žena opustivší svého muže (zapuzená

podběl subst.f.i-kmen.kost StcS zadní pšeničná mouka, podbělka (arch):

podběl subst.m.o-kmen.dub StcS léčivá rostlina s listy vespod bělavými, podběl (Tussilago L.)

podbércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředník (ve sporu; asi kalk za

podbéřcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředník (ve sporu; asi kalk za

podbiskup subst.m.o-kmen.chlap StcS sufragán, titulární (světící) biskup podřízený diecéznímu biskupovi,

podbiskupie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS sufragán, titulární (světící) biskup podřízený diecéznímu biskupovi,

podbitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uplatnění vojenské převahy:

podboj subst.m.jo-kmen.meč StcS veřej, zárubeň,

podbradek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS místo pod bradou,

podbradie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS místo pod bradou,

podbrynka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vodní živočich žijící v bahenním nánosu u břehu (?):

podbřiežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS houba rostoucí na svazích úvozů a mezí:

podbřinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vodní živočich žijící v bahenním nánosu u břehu (?):

podbřušie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podbřišek:

podcěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS

podciesařie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS zástupce císaře, říšský vikář:

podčepie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odpadové pivo

podčěšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS číšník, vysoký hodnostář u panovníkova dvora

poddanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podřízený člověk („poddaný“

poddanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poddanství, poddanost

poddánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poddání, poddanství, mocensko-právní podřízenost (vůči komu):

poddanost subst.f.i-kmen.kost StcS poddanství, mocensko-právní podřízenost (vůči komu) zajišťující „opravu“ (6):

poddávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podstupování něčeho obtížného:

poddymač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo rozdmýchává oheň (pod něčím):



poddýmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS domácnost (příslušející k jednomu ohništi):

poděkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hvála, blahořečení s díkůvzdáním:

podělek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS krátkodobá příležitostná robotní povinnost, robotní podělek (

poděľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozdělení, dání dědického podílu (komu);

podělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podělování, obdarovávání:

podepřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podepření, opření se (o co):

podepsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podpis, podepsání:

podešev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podešev, podšití obuvi,

podešva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podešev, podšití obuvi,

podětedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rodička, žena po slehnutí:

podezďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obezdění, podchycení zdí:

podezřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podezření s presumpcí viny (z čeho):

podeždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obezdění, podchycení zdí:

podhájie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS

podhajtmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zástupce hejtmana:

podhauptmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zástupce hejtmana:

podhlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS místo pod hlavou (na loži):

podhlavnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ohniště:

podhleznie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS část nohy pod kotníkem („hleznem“):

podhlodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS co vzniklo vydlabáním (?):

podhora subst.f.a-kmen.žena StcS úpatí, nejspodnější část hory:

podhořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úpatí hory, podhůří

podhrabie subst.m+n.ьja-kmen.hrabie StcS zástupce „hraběte“:

podhrad subst.m.o-kmen.pán StcS

podhradie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osada pod hradem:

podhrázie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS místo pod rybniční hrází:

podhrdlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podhrdlí, spodek hrdla:

podhrdlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS místo na podhrdlí, krajina hrdla:

podhryzač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo nenápadně druhého ničí:

podchrtě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS mladý

podchrtie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mladý

podiel subst.m.o-kmen.dub StcS rozdělení majetku dědicům:

podiv subst.m.o-kmen.dub StcS

podívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podívání, podívaná:

podivenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obdivování

podivnost subst.f.i-kmen.kost StcS vlastnost vzbuzující podiv:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podivení, údiv;

podjáhen subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podjáhen, duchovní nižší než jáhen,

podjahnie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie MSS podjáhen

podjáhnie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS podjáhen, duchovní nižší než jáhen,

podjasen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK StcS podzim, v bibli též jeho počátek, podjeseň (

podjazyk subst.m.o-kmen.zvuk StcS hrtanová příklopka, poklůpek (

podjěd subst.m.o-kmen.dub StcS zánět v ústech,

podjesen subst.f.i-kmen.kost MSS pozdní léto, podjeseň



podjesen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK StcS podzim, v bibli též jeho počátek, podjeseň (

podjětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odnětí, odebrání:

podjěz subst.m.o-kmen.chlap StcS pokrytec, pod líbivým povrchem zlý člověk:

podjímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záchvaty bolesti

podjmě subst.n.n-kmen.jmě StcS přezdívka, jméno připojované pro rozlišení k jménu osobnímu:

podjmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přezdívka, jméno připojované pro rozlišení k jménu osobnímu:

podkaďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podkouření, vystavení účinkům kouře:

podkancléří subst.m.ьja-kmen.sudí StcS místokancléř, zástupce kancléře:

podkasánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opásání, sepnutí šatu pásem jako dokončení výstroje

podkazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zápalná oběť

podkaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podkouření, vystavení účinkům kouře:

podklad subst.m.o-kmen.dub StcS podložka,

podkladač subst.m.jo-kmen.muž StcS strůjce úkladů komu:

podkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podkládání (pod něco):

podkladek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS patka („podklad“ 2):

podkladnář subst.m.jo-kmen.muž StcS výrobce podložek pod sedlo:

podkladník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce podložek pod sedlo:

podklona subst.f.a-kmen.žena StcS poklona, projev úcty skloněním hlavy

podkľúčník subst.m.o-kmen.hoch StcS pomocník klášterního hospodáře – strážce klíčů:

podkněžie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS jáhen, pomocník kněze:

podkolenek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obuv kryjící nohu až pod koleno,

podkolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokolení, rod, společenství všech potomků jedněch prarodičů

podkomorník subst.m.o-kmen.hoch StcS zástupce nejvyššího komorníka („komorník mladší“):

podkomorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřad podkomořího:

podkomořie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie MSS podkomoří, nejvyšší úředník královské komory

podkomořina subst.f.a-kmen.žena StcS manželka podkomořího:

podkomořstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřad podkomořího:

podkonie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie MSS podkoní

podkonník subst.m.o-kmen.hoch StcS místokrál:

podkopánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podkopá(vá)ní, kopání zespodu:

podkostie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS místo pod kostí:

podkova subst.f.a-kmen.žena StcS podkova (pod koňské kopyto):

podkovník subst.m.o-kmen.hoch StcS podkovář, kdo vyrábí a připevňuje podkovy:

podkrajie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kraj, oblast,

podkrajina subst.f.a-kmen.žena StcS kraj, oblast,

podkrál subst.m.jo-kmen.muž MSS místokrál, místodržící, králův zástupce

podkrálé subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie MSS místokrál, místodržící, králův zástupce

podkrálík subst.m.o-kmen.hoch StcS králův zástupce,

podkrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osnova („osnova“ 1):

podkútie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svah s klínovitě vybíhajícím polem, lesem

podlaha subst.f.a-kmen.žena StcS obložení („podlaženie“ 1):

podlaločie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podbradek, lalok, otylý spodek hrdla:

podlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obložení, osazení:

podlažie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS deštění, obložení („opaženie“):



podleden subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jižní vítr

podledník subst.m.o-kmen.zvuk StcS síť (zařízení) k lovení ryb pod ledem:

podlegát subst.m.o-kmen.pán StcS soudce pověřený pravomocí na žádost stran („ubrman“ ?):

podlesák subst.m.o-kmen.hoch StcS lesník, kdo hlídá a obhospodařuje les:

podlesie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (podleſſye jest nazváno

podlešák subst.m.o-kmen.hoch StcS lesník, kdo hlídá a obhospodařuje les:

podléščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK StcS raná jarní květina rostoucí v trávě pod lískami

podléščník subst.m.o-kmen.zvuk StcS prvosenka jarní („podléščka“ 1):

podléška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS raná jarní květina rostoucí v trávě pod lískami

podletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS jaro, roční období před létem (

podlevačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nádoba na podlévání, konvička:

podlina subst.f.a-kmen.žena StcS podélný okraj,

podlinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS lemování:

podloha subst.f.a-kmen.žena StcS základ, podklad:

podloktie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předloktí:

podloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podložení, podepření:

podlúčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zatopeno rybníkem Podlučím

podlup subst.m.o-kmen.dub StcS košťál brukvovité rostliny po oloupání spodních listů:

podlupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS košťál brukvovité rostliny po oloupání spodních listů:

podlužie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS

podmanitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS podmanitel, podrobitel:

podmaslé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podmáslí:

podmáslník subst.m.o-kmen.zvuk StcS máselník, nejspíše klouzek kravský (Boletus bovinus L. ?):

podměstek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pozemek na předměstí (pod hradbami čeho):

podměstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předměstí, nejbližší okolí (

podměstník subst.m.o-kmen.hoch StcS obyvatel předměstí:

podmienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podmínka:

podmistřie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS pomocník kantora při zpěvu,

podmluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podřeknutí, přeřeknutí se

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podřeknutí, nepřesná formulace:

podmol subst.m.o-kmen.dub StcS výmol, podmol (

podnebes subst.m.o-kmen.dub StcS oblast nižších nebeských sfér („podnebie“2):

podnebie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prostor pod nebeskou klenbou (pod „nebem“ I/2):

podněcovač subst.m.jo-kmen.muž StcS podněcovatel, štváč:

podněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS fáze měsíce s přibýváním měsíčního svitu (?):

podnět subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

podnět subst.m.o-kmen.dub StcS podpal, zápalná látka k rozdělávání ohně,

podnětitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS podněcovatel, kdo svádí k něčemu někoho:

podniecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podnícení, podnět, popud

podnietitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS podněcovatel, kdo svádí k něčemu někoho:

podnivek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší orný pozemek pod nivou (na mírném svahu):

podnivie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podlužie

podnosek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úder pěstí pod nos (do zubů):



podnošovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ponoukání, svádění:

podnož subst.f.ja-kmen.tvrz StcS podnožka, nízká opěrná stolička pod nohy, podnož (

podnožě subst.f.ja-kmen.tvrz StcS podnožka, nízká opěrná stolička pod nohy, podnož (

podnožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podnožka, nízká opěrná stolička pod nohy, podnož (

podnožitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS podrobitel, kdo má někoho v područí:

podob subst.f.i-kmen.kost StcS něco vyhovujícího (

podoba subst.f.a-kmen.žena StcS něco vyhovujícího (

podobeň subst.f.ja-kmen.obnož E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

podobenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podobnost (komu/čemu), shoda charakteristických rysů (s kým/čím);

podobizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zpodobení („obraz“ 1),

podobnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS obraz („podobenstvie“ 2):

podobník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk podobný (komu):

podobnost subst.f.i-kmen.kost StcS podobnost (komu/čemu, „podobenstvie“ 1):

podol subst.m.o-kmen.dub StcS údolí, dolina:

podolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS údolí, dolina:

podolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podolek, spodní okraj splývavého šatu, často zdobený;

podolina subst.f.a-kmen.žena StcS dolina, údolí:

podomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS Podomie

podomieř subst.m.jo-kmen.muž StcS podomek, kdo má dům na starosti (?):

podpacholčie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS nejnižší

podpáľenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kůň zespodu světle žíhaný (

podpánvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prostor pod pánví:

podpavlačie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS Petrus z podpawlaczie

podpaždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podpaž(d)í, místo (často dolík) pod paží:

podpaždník subst.m.o-kmen.hoch StcS nejbližší podřízený vladařův podílející se na jeho moci:

podpažek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podpaž(d)í, místo (často dolík) pod paží:

podpažie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podpaží

podpažník subst.m.o-kmen.hoch StcS nejbližší podřízený vladařův podílející se na jeho moci:

podpěrač subst.m.jo-kmen.meč StcS hůl (k opírání se při chůzi):

podpěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS opora („podpora“ 1):

podpěratel subst.m.jo-kmen.učitel StcS podporovatel:

podpiecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokoření, potupení:

podpis subst.m.o-kmen.dub StcS podpis (zajišťující spolu s pečetí průkaznost písemnosti):

podpísař subst.m.jo-kmen.muž StcS místopísař („písař“ 5B):

podpláščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zpoza pláště, z místa pod pláštěm:

podpolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hony na Podpolí

podpolednícě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nevěstka nesmějící vycházet před polednem (

podponec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina pnoucí se po zemi, snad popenec (Glechoma L. ?):

podpopelník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pečivo pečené v popelu (

podpor subst.m.o-kmen.dub StcS podpěra, opěrný kolík:

podpora subst.f.a-kmen.žena StcS podpěra, opora, předmět podpírající někoho

podpora subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS podporovatel, pomocník:

podpórcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS osoba zajišťující (čím) danému ručiteli úhradu případných škod vzniklých ručením (za koho):

podpórčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS osoba zajišťující (čím) danému ručiteli úhradu případných škod vzniklých ručením (za koho):



podporek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podpěrka, malá podpěra:

podpórka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podpěrka, malá podpěra:

podpražie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS část dveřního pažení pod svrchním „prahem“:

podpražník subst.m.o-kmen.zvuk StcS svislý trámec „podpraží“ („podboj“):

podpřěvor subst.m.o-kmen.chlap StcS podpřevor, zástupce převora:

podpřěvora subst.f.a-kmen.žena StcS podpřevorka, zástupkyně převorky:

podpřěvořie subst.f+n.ьjo-kmen.polúsestřie StcS podpřevorka, zástupkyně převorky:

podpřěvořišě subst.f.ja-kmen.dušě StcS podpřevorka, zástupkyně převorky:

podpupčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS část břicha pod pupkem, podbřišek:

podpurkrabie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie StcS podpurkrabí, zástupce purkrabího:

podrah subst.m.o-kmen.zvuk StcS lemování

podrám subst.m.o-kmen.dub StcS svislý trámec dveřního pažení („podpražník“):

podratajie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS pohůnek, mladší čeledín:

podražec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podražec, aromatická rostlina rostoucí při drahách, cestách

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podrobení, porobení, ovládnutí:

podruh subst.m.o-kmen.hoch StcS osoba bez vlastní usedlosti bydlící (

podruhstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podruží, nájem v cizím domě, užívání obydlí bez vlastnického práva

podruhyně subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS žena bydlící v něčím domě jako „podruh“ (1), též žena „podruha“ (1):

podruhyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS žena bydlící v něčím domě jako „podruh“ (1), též žena „podruha“ (1):

podružie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bydlení

podružník subst.m.o-kmen.hoch StcS osoba bydlící v něčím domě („podruh“ 1):

podružstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podruží, nájem v cizím domě, užívání obydlí bez vlastnického práva

podružstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bydlení v hospodářově domě („podružie“):

podrychtář subst.m.jo-kmen.muž StcS podrychtář, zástupce rychtáře:

podrychtářie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS podrychtář, zástupce rychtáře:

podrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osmělení, opovážení se:

podřěčina subst.f.a-kmen.žena StcS rostlina rostoucí v zaplavovaném území (vláhou se zvedající,

podsaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzdálenost mezi základy dvou stěn (

podsěbitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podsebití, obranná chodba vystupující nahoře ze zdi opatřená otvory v podlaze k odrážení nepřítele pod ní:

podsed subst.m.o-kmen.dub StcS číhání lovce na zvěř v nízkém posedu (zásedu):

podsedčina subst.f.a-kmen.žena StcS pozemek malé poddanské usedlosti („podsedku“):

podsedek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malá poddanská usedlost s příslušným pozemkem:

podsedník subst.m.o-kmen.hoch StcS poddaný na malé usedlosti („podsedek“ 1):

podsětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dutá míra odpovídající snad množství mouky na řešetě při prosívání:

podskalé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS

podskarbie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie StcS úředník spravující polskou královskou pokladnu:

podskrbie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie StcS úředník spravující polskou královskou pokladnu:

podslivník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina rostoucí pod slívami, snad kerblík třebule (Anthriscus cerefolium L.):

podsluha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS nižší duchovní („podjáhen“):

podslúžie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS nižší duchovní („podjáhen“):

podsmldník subst.m.o-kmen.zvuk StcS vysoká rostlina nižší než smldník, snad třemdava (Dictamnus L.;

podsosník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina rostoucí pod sosnami, borůvkový keř (?):

podstat subst.f.i-kmen.kost MSS podstata

podstat subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je



podstata subst.f.a-kmen.žena StcS podklad, pevný základ:

podstatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS majetek („podstata“ 2 ?):

podstatnost subst.f.i-kmen.kost StcS základ („podstata“ 5):

podstav subst.m.o-kmen.dub StcS podstava, základna:

podstava subst.f.a-kmen.žena StcS podstava, podklad, pevný základ:

podstavač subst.m.jo-kmen.muž StcS pomahač, pomocník:

podstavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podstavec, podklad něčeho na něm spočívajícího:

podstávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podpěrka:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podpora, posila („podpora“

podstierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podestíraná (podkládaná) rouška:

podstihač subst.m.jo-kmen.muž StcS záludník, kdo chce druhého zaskočit:

podstolé subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS stolník, kdo pečuje o obsluhu u stolu;

podstránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS Jan…z Podstrání

podstrk subst.m.o-kmen.zvuk StcS nařčení, podvržené osočení:

podstřěšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podstřeší, prostor pod střechou:

podstúpěj subst.m.jo-kmen.meč StcS chodidlo, spodní část nohy:

podstupek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nástupce, následník:

podstúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utkání, srážka

podstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nastoupení panování, převzetí vlády (nad čím):

podsudek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zástupce a pomocník zemského sudího:

podsudie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS zástupce a pomocník zemského sudího:

podščievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poštívání, popuzování, popichování

podšev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KK StcS podešev, podšití obuvi,

podševek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS základ, na čem něco spočívá jako noha na chodidle:

podšitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podšívka:

podšívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podšívání, podešvové podšití (?):

podšlepač subst.m.jo-kmen.muž StcS utlačovatel:

podtep subst.m.o-kmen.dub StcS podražení, úder dospodu vedoucí k pádu:

podtiskač subst.m.jo-kmen.muž StcS podmanitel:

podtlačitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo přemáhá („podtlačuje“) druhého:

podtrhač subst.m.jo-kmen.muž StcS podvodník, kdo druhého „podtrhne“ (4):

podtrhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polapení, chycení;

podtrubie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vývar, jímka pod hrází s vyústěním potrubí z rybníka:

podtrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polapení, chycení;

poduch subst.m.o-kmen.zvuk StcS políček, facka pod ucho:

podujětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podnět, popud (

podusk subst.m.o-kmen.pták StcS létavá ryba s hlavou pokrytou vousovitými výrůstky:

poduščicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS menší polštář („poduška“):

poduščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší polštář („poduška“):

poduška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poduška, menší polštář pod hlavu

podutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zadutí, zavanutí:

podval subst.m.o-kmen.dub StcS břevno – podklad, základový trám stavby:

podvala subst.f.a-kmen.žena StcS břevno – podklad, základový trám stavby:

podvazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS tkanice



podvíjěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pruh látky

podvijka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pruh látky

podvíka subst.f.a-kmen.žena StcS pruh látky

podvinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozemek (vhodný pro sad ?) pod viničnými svahy:

podvinnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozemek (vhodný pro sad ?) pod viničnými svahy:

podvod subst.m.o-kmen.dub StcS podvod, klam, podvedení, obelstění:

podvoj subst.f.ja-kmen.obnož

podvoj subst.m.jo-kmen.meč StcS veřej, trám dveřního pažení, podvoj (

podvojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zdvojení,

podvojík subst.m.o-kmen.zvuk StcS špička nosu (podobající se dveřnímu čepu):

podvojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS špička nosu (podobající se dveřnímu čepu):

podvoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postoupení pře (od koho) k rozhodnutí (komu):

podvrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyvrácení;

podvrtel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nástraha k podražení nohou (působící pád):

podvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pád, ponížení:

podvstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nastoupení panování, převzetí vlády (nad čím):

podzákladie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prostor pod základem;

podzemec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo pracuje v podzemí domu:

podzemie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podzemí, co je pod povrchem země:

podzim subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

podzim subst.m.o-kmen.dub StcS podzim, roční období předcházející zimě:

podzimek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podzim, roční období předcházející zimě:

podzimie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podzim:

podznamenánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poznamenání, zaznamenání:

podzpěvák subst.m.o-kmen.hoch StcS subkantor, pomocník kantora v partikulární škole (kalk;

poeta subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS poeta, básník:

pohádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS disputace, učená pře (s kým):

pohádčěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vědma-hadačka, věštkyně:

pohádčierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vědma-hadačka, věštkyně:

pohádčieř subst.m.jo-kmen.muž StcS hadač, věštec (

pohádčina subst.f.a-kmen.žena StcS hádání, věštba, věštecká průpověď:

pohádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS moudrá průpověď, výrok sdělující nějakou obecnou pravdu, sentence:

pohan subst.m.o-kmen.pán StcS pohan, člověk nepatřící do křesťanského ani židovského náboženského společenství,

pohana subst.f.a-kmen.žena StcS hanba („pohaňenie“ 3A):

pohaněníce subst.n.jo-kmen.moře StcS dotčení, malé pohanění, příkoříčko:

pohaněníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dotčení, malé pohanění, příkoříčko:

pohaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (slovy): (A) urážka, urážení,

pohaňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (slovy): (A) urážka, urážení,

poháněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS požadování obeslání obviněného:

pohanina subst.f.a-kmen.žena StcS kulturní rostlina rozšířená u nás z „pohanských“ (2B) zemí, pohanka (Fagopyrum L.)

pohanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohanka, nekřesťanka:

pohanost subst.f.i-kmen.kost StcS pohanství, modlářství:

pohansko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohanská (nekřesťanská) země:

pohanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohanství, pohanské náboženství, nevěrectví



pohanstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pohanství, pohanské náboženství, nevěrectví

poheň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS krátkodobé horečnaté onemocnění (

pohlasořěč subst.f.i-kmen.kost StcS nauka o slovech,

pohlasořek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nauka o slovech,

pohlavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohlavek, úder dlaní po hlavě:

pohlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hlava, jednotlivec, jednotlivá osoba;

pohlávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohlávka:

pohled subst.m.o-kmen.dub StcS

pohleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohledění, pohlédnutí;

pohlodač subst.m.jo-kmen.meč StcS pekařská škrabka:

pohlodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS výškrabek, zbytek těsta vyškrábaný z díže,

pohlodnohúscě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS houska upečená z výškrabku (

pohnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS útok, výpad, rozehnání se k útoku:

pohnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (po)hnutí, pohyb,

pohoda subst.f.a-kmen.žena StcS pohoda, příznivý stav,

pohodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uhodnutí, rozluštění, vyřešení

pohodlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS někomu: (A)

pohodléčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přispění (pomocí), službička usnadňující něco;

pohodlnost subst.f.i-kmen.kost StcS náležitost, patřičnost (?):

pohodnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uhodnutí, rozluštění, vyřešení

pohojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posilnění, občerstvení:

póhon subst.m.o-kmen.dub StcS zažádání úřadu o obeslání někoho obviněného (z čeho) před daný úřad;

póhoncě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohůnek („pohonič“ 2):

póhončí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS pohůnek („pohonič“ 2):

pohoněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohnání, pohánění k soudu

pohoňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS požadování obeslání žalovaného („pohnánie“ 2):

pohonič subst.m.jo-kmen.muž StcS skoták, pasák vyhánějící dobytek na pastvu:

pohonitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS soudní sluha („póhončí“

pohora subst.f.a-kmen.žena StcS

pohorčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ztrpčení, učinění hořčejším (

pohorek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pahorek, návrší, terénní vyvýšenina;

pohoršenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poškození (čeho), způsobení hmotné újmy (na čem),

pohoršitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo kazí něco mravně hodnotného:

pohoršovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mravní ubližování, svádění:

pohořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohoří;

pohověnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poshovění, posečkání, strpení

pohrabač subst.m.jo-kmen.muž StcS hrobník:

pohrádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ohrazená plocha

pohrážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohrůžka, hrozba; „

pohrbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pahrbek, pahorek,

pohrdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohrdání, opovržení:

pohrdatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zavrhovatel, kdo se zřekl koho/čeho:

pohrdlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rána rukou po hrdle

pohrobek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pahorek, návrší, terénní vyvýšenina:



pohrom subst.m.o-kmen.dub StcS rachot, dunivý hluk,

pohroma subst.f.a-kmen.žena StcS rachot, dunivý hluk,

pohroḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohroma („pohrom“ 4):

pohroza subst.f.a-kmen.žena StcS pohrůžka, vyhrůžka, hrozba (čím);

pohróžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohrůžka, vyhrůžka, hrozba (čím);

pohrúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potopení, pohroužení (

pohružovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ponořování do čeho:

pohrzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opovržení

pohŕzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opovržení

pohřbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohřbení, pohřeb

pohřeb subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK StcS pohřeb, uložení mrtvého do hrobu, pohřbení

pohřeb subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK MSS pohřeb

pohřebač subst.m.jo-kmen.muž StcS pohřbívač, hrobník:

pohřebenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohřbení, pohřeb

pohřebišče subst.n.jo-kmen.moře StcS pohřebiště:

pohřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zhřešení, prohřešení

pohřieženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potopení, pohroužení (

pohřúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potopení, pohroužení (

pohuba subst.f.a-kmen.žena StcS

pohúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zhoubce („pohubitel“ 1):

pohubek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úder přes ústa

pohubenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záhuba, zahubení, neštěstí, zkáza

pohubitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zhoubce, ničitel, hubitel:

pohuhnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zahuhňání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zahubení, záhuba, zkáza;

pohvízdanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS udivené zahvízdání

pohybač subst.m.jo-kmen.muž StcS hybatel, hybná síla:

pohybovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kolísání (mysli), váhání

pohynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyhlazení, násilné odstranění:

pohýřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS provinění, poklesek:

pohýřilicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prohřešilá žena, hříšnice:

pohyřitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS prohřešilý muž, hříšník:

pohyzdník subst.m.o-kmen.hoch StcS tupitel, hanobitel:

pochleb subst.m.o-kmen.dub StcS pochlebování („pochlebovánie“):

pochleba subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS pochlebník („pochlebník“ 1):

pochlebenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pochlebování, lichocení

pochlebenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochlebenství (

pochlebenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pochlebenství (

pochlebnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pochlebnice, neupřímná lichotnice:

pochlebnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pochlebnička, neupřímná lichotnice:

pochlebník subst.m.o-kmen.hoch StcS pochlebník, kdo se snaží zalíbit neupřímným lichocením:

pochlebnost subst.f.i-kmen.kost StcS pochlebování („pochlebenstvie“):

pochlebovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochlebování, lichocení (

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podlézavé lichocení („pochlebovánie“):



pochluba subst.f.a-kmen.žena StcS chlouba, čím se lze pochlubit:

póchod subst.m.o-kmen.dub StcS původ, počátek;

pochodně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pochodeň

pochodnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pochodeň („pochodně“):

pochodnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pochodnička, malá „pochodně“:

pochodnost subst.f.i-kmen.kost StcS původ:

póchodnost subst.f.i-kmen.kost MSS původ, začátek

pochodolt subst.m.o-kmen.pán StcS člověk nápadný neobvyklým způsobem chůze:

pochodovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odcházení stranou (na záchod):

pochochtávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posmívání, výsměch:

pochop subst.m.o-kmen.dub StcS obsahovat, zahrnovat co,

póchop subst.m.o-kmen.dub StcS obsahovat, zahrnovat co,

pochoṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uchvácení, uloupení:

pochopnost subst.f.i-kmen.kost StcS schopnost do sebe něco přijmout

pochot subst.m.o-kmen.had StcS chtivý (žravý) živočich s krunýřem (?):

pochotenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozkoš, ukojení smyslů:

pochotnost subst.f.i-kmen.kost StcS touha po kom, náklonnost k komu:

pochovadlník subst.m.o-kmen.hoch StcS pohřbívač („pohřebač“):

pochovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pochování, pochovávání, pohřeb, pohřbívání

pochovávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pochování, pochovávání, pohřeb, pohřbívání

pochozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chození

pochoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vycházení (pomocí čeho):

pochrana subst.f.a-kmen.žena StcS pochování („pohřeb“ 1,

pochutnost subst.f.i-kmen.kost StcS touha po kom, náklonnost k komu:

pochva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pochva, pouzdro na ochranu čepele zbraní

pochvácenina subst.f.a-kmen.žena StcS kořist (uchvácená):

pochvala subst.f.a-kmen.žena StcS sláva, chvalná pověst;

pochválenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pochválení, pochvala

pochváľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pocta, vzdání chvály (komu):

pochvalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vychloubání, vychvalování

pochvář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslný výrobce pochev:

pochvatač subst.m.jo-kmen.muž StcS uchvatitel:

pochvilé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS volná chvíle, prázdno, klid, pokoj

pochvílé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS chvíle klidu a pohody:

pochvy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zadní zádržné řemení koňského postroje, často zdobené, podocasník:

pochyb subst.m.o-kmen.dub StcS chyba:

pochyba subst.f.a-kmen.žena StcS chyba:

pochybenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chyba, omyl

pochybenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochybnost, pochybování:

pochybnost subst.f.i-kmen.kost StcS pochybnost, nejistota;

pochybovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochybování, pochybnost (

pochycenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polapení, chycení:

pochýlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS naklonění, sklonění

pochýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odvrácení se, odklon:



subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochybení, chyba:

pójčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propůjčení, postoupení k užívání:

pójčievka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půjčka, půjčení někomu:

pójčitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS dárce čeho, kdo nezištně poskytuje

pójčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propůjčení, postoupení k užívání:

pójčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poskytování, dopřávání:

pojěd subst.m.o-kmen.dub StcS zánět v ústech („podjěd“ 1):

pojědenicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS krmička, pokrm (chutný), něco k zakousnutí (

pojědeníce subst.n.jo-kmen.moře StcS krmička, pokrm (chutný), něco k zakousnutí (

pojědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pojedení, úkon jedení;

pojednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ujednání, úmluva:

pojěk subst.m.o-kmen.zvuk StcS pokvílení, zanaříkání:

pojěščerník subst.m.o-kmen.pták StcS pták bojující s ještěry a požírající je (

pojětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oženění se:

pojězda subst.f.a-kmen.žena StcS jetí (přeprava) vozem:

pojězdec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jen jm. místní

pojhránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hraní, hravé dovádění:

pojhrava subst.f.a-kmen.žena StcS hra, hraní (herců ?):

pojhravač subst.m.jo-kmen.muž StcS zesměšňovatel, kdo si tropí z někoho žerty (

pojhrávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hraní, hravé dovádění:

pojič subst.m.jo-kmen.muž StcS napáječ:

pojičenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propůjčení, postoupení k užívání:

pojička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propůjčení, postoupení k užívání:

pojična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půjčka:

pojímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uzavírání sňatku, braní se:

pojiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potvrzení, dosvědčení pravdivosti (čeho);

pojitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS jití, cesta:

pojitna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS spojení, získání příbuzenství (

pójmě subst.n.n-kmen.jmě StcS přezdívka

pojmenovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pojmenování, označení jménem:

pojmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přezdívka

pojnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena podávající nápoje:

pokajazn subst.f.i-kmen.kost StcS soupis hříchů a pokání za ně uložených (

pokánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokání, litování hříchů (spočívajících v čem) s odčiněním a odhodláním se polepšit;

pokánnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS kajícnice, žena činící pokání:

pokánník subst.m.o-kmen.hoch StcS kajícník, člověk činící pokání:

pokarazn subst.f.i-kmen.kost StcS soupis hříchů a pokání za ně uložených (

pokaz subst.m.o-kmen.dub StcS poškození, porušení, pokažení:

pokaza subst.f.a-kmen.žena StcS poškození, porušení, pokažení:

pokázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ukázání, upozornění:

pokazatedlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vyvýšené místo (trůn) na nebi:

pokazatedlně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vyvýšené místo (trůn) na nebi:

pokazatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo ukazuje (předkládá) co:

pokaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zápalná oběť (libá vůní ?):



pokazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ukazování, poskytování k vidění:

pokaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokažení, porušení;

pokjazn subst.f.i-kmen.kost StcS soupis hříchů a pokání za ně uložených (

poklad subst.m.o-kmen.dub StcS poklad, uložené jmění, shromážděné movité bohatství (záležející v čem);

pokladač subst.m.jo-kmen.muž StcS podvodník, kdo klame:

pokladačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Běta pokladaczka

pokládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obvinění, žaloba:

pokladek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podkladek, vejce ponechávané slepicím v hnízdě:

pokladičenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS shromažďování majetku („pokladu“ 2):

pokladnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS svíce rozsvěcovaná v chrámu před oltářem,

pokladník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo se stará o příjmy do pokladny,

poklam subst.m.o-kmen.dub MSS záměna slov, slovní hříčka

poklamač subst.m.jo-kmen.muž StcS posměvač:

poklamánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záměna slov, slovní hříčka

poklánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obřad („poklona“ 3):

poklenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prokletí, kletba

poklesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS klopýtnutí, zakopnutí:

pokléska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nástraha k zakopnutí:

poklesnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS klopýtnutí, zakopnutí:

poklička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poklice, příklopný uzávěr hrnců

poklikev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poklice („pokľučka“):

poklikva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poklice („pokľučka“):

poklínač subst.m.jo-kmen.muž StcS nadávající (

poklínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS proklínání, zlořečení, vyslovení kletby:

poklona subst.f.a-kmen.žena StcS poklona, projev úcty skloněním hlavy

poklončí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS osoba zprostředkující propuštění venkovského poddaného do poddanského poměru k jiné vrchnosti:

poklonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obřad („poklona“ 3):

pokloňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sklonění:

pokloňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS klanění se:

poklop subst.m.o-kmen.dub StcS poklop, sklápěcí zařízení k zakrytí něčeho:

poklopec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zavírací zařízení,

pokľucě subst.f.ja-kmen.dušě StcS Bartossii dicti Poclicze

pokľučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poklice, příklopný uzávěr hrnců

pokľud subst.m.o-kmen.dub StcS klid, pokoj, poklid (

pokľudec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS trochu klidu (pokoje):

pokľudnost subst.f.i-kmen.kost StcS klid („pokľud“ 1):

pokľukev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poklice („pokľučka“):

pokľuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smíření, usmíření, smír

pokľuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uklidnění:

poknířenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přetvářka, předstírání, pokrytectví

pokniřenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pošmournost

pokňura subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS svatoušek, předstírající zbožnost,

pokňurník subst.m.o-kmen.hoch StcS svatoušek, předstírající zbožnost,

pokňúřenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svatoušek („pokňurník“), pokrytec:



pokňúřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokrytectví,

pokňuřenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pošmournost

pokňúřenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svatouškovství, předstírání zbožnosti (

pokňúřenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svatouškovství, předstírání zbožnosti (

pokochánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potěšení, rozkoš:

pokoj subst.m.jo-kmen.meč StcS odpočinek, oddech, klid k osvěžení po námaze;

pokojenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokojnost, smířenost s protivenstvím,

pokojíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokojíček, menší „pokoj“ (8):

pokojík subst.m.o-kmen.zvuk StcS pokoj, klid („pokoj“ 2);

pokojněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS upokojení, nabytí klidu, pokojný stav (?):

pokojník subst.m.o-kmen.hoch StcS smiřovatel, mírotvorce:

pokojnost subst.f.i-kmen.kost StcS mírnost, klidnost:

pokojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS působení pokoje, zjednávání klidu:

pokolebnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokuta placená biskupovi farářem „od kolébky“,

pokolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokolení, rod, společenství všech potomků jedněch prarodičů

pokonánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS konec čeho:

pokopánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokopání, kopání nevyžadující dlouhého času a námahy:

pokora subst.f.a-kmen.žena StcS pokoření, ponížení,

pokorek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úlomky kůrek, drobty:

pokornost subst.f.i-kmen.kost StcS pokora (jako ctnost,

pokořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokoření, sebeponížení:

pokostnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pakostnice, vleklá ochromující choroba kostí

pokostník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk postižený pakostnicí:

pokošín subst.m.o-kmen.dub StcS jemná bavlněná

pokrasa subst.f.a-kmen.žena StcS velebnost, nádherný zevnějšek:

pokrazn subst.f.i-kmen.kost StcS soupis hříchů a pokání za ně uložených (

pokrm subst.m.o-kmen.dub StcS nakrmení, nasycení, výživa;

pokrma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nakrmení, nasycení, výživa;

pokrmec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jídlo (skrovné):

pokrmenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nakrmení, nasycení

pokrḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nasycení (se),

pokropenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokropení, postříkání

pokroṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokropení („okroṕenie“):

pokrov subst.m.o-kmen.dub StcS pruh látky určený k zavinutí,

pokrščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokřtění

pokruta subst.f.a-kmen.žena StcS pečivo kruhového tvaru (z těsta čeho),

pokrútka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bochánek, menší „pokruta“ (1):

pokrvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poklice:

pokryčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paténa (užívaná též k přikrývání kalicha):

pokryt subst.m.o-kmen.dub StcS zastřeně, v „podobenství“ (5):

pokrytec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk vnějšími projevy zdůrazňující svou zásadovost (zprvu náboženskou), zvláště předstíranou, pokrytec, licoměrník;

pokryticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS licoměrnice, pokrytecká žena:

pokrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokrytí, obložení (svrchu):

pokrytník subst.m.o-kmen.hoch StcS licoměrník („pokrytec“):



pokrytost subst.f.i-kmen.kost MSS pokrytectví, přetvářka, licoměrnost

pokrytstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokrytectví, přetvářka, licoměrnost

pokrytstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrytectví, licoměrnost,

pokryvač subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslník pokrývající dům střechou (dělající krov),

pokryvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poklice:

pokrývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ukrývání, zastírání, zatajování:

pokrývka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS co slouží k přikrytí:

pokřest subst.m.o-kmen.dub StcS křest („pokřščenie“):

pokřěst subst.m.o-kmen.dub StcS křest („pokřščenie“):

pokřik subst.m.o-kmen.zvuk StcS (po)křik, hlasité (z)volání („okřik“ 1):

pokřiknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vykřiknutí („pokřik“ 1);

pokřikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vykřikování, hlasitý projev (zvýšeným hlasem):

pokřimtač subst.m.jo-kmen.meč StcS živočich se strupatým

pokřintač subst.m.jo-kmen.meč StcS živočich se strupatým

pokřivenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokřivení, pomatení:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokřivení, pokažení:

pokřščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokřtění, křest (

pokštel subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

pokštel subst.m.o-kmen.dub StcS koza, dřevěný podstavec k lešení (

pokuřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vykuřování čím:

pokusitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS pokušitel

pokusnost subst.f.i-kmen.kost StcS zkouška, vyzkoušení (?):

pokúšěč subst.m.jo-kmen.muž MSS pokušitel

pokušeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokušeníčko, nepatrné „pokušenie“ (4):

pokušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okušení, ochutnání, chuťový vjem:

pokúšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS chuť, smysl ochutnávání:

pokušěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okoušení, ochutnávání:

pokušín subst.m.o-kmen.dub StcS jemná bavlněná

pokušitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo někoho zkouší, prověřuje:

pokušovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS okoušení, ochutnávání:

pokuta subst.f.a-kmen.žena StcS trest, potrestání (za co):

pokutel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo zasluhuje trest za svévolné jednání (?):

pokútie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS brloh, odlehlé zákoutí:

pokútník subst.m.o-kmen.hoch StcS stoupenec neřádné (pokoutní) víry (dávající najevo svou zbožnost):

pokútnost subst.f.i-kmen.kost StcS pokoutnost, skrytost, tajnost:

pokutstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trestnost, stav vížící na sebe potrestání (?):

pokynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokynutí, kývnutí ruky,

pokývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znamení souhlasu pokýváním (

pól subst.m.indecl.alef pridane_lemma_ve_sl_je

pól subst.m.u-kmen.čin kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS půle, půlka, polovice, polovina, část vzniklá rozdělením čeho/koho na dva stejné díly:

pola subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS podélná dřevěná součást (

polabec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina rostoucí v Polabí (

polák subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo bydlí a pracuje v polích:

polánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS



polap subst.m.o-kmen.dub StcS lov, uchvácení kořisti:

polapenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uchvácení, ulovení

polaṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (po)lapení, chycení:

polařicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS sušicí zařízení („polenicě“):

polavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina rostoucí v Polabí (

poldúč subst.m.jo-kmen.meč StcS kafr (

pole subst.n.jo-kmen.moře StcS rovina, nížina, planina, větší rovné a otevřené území,

polečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS něco nastraženého:

poléčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS léčka, nástraha

poléčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS léčka, nástraha

poléčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pláňka, malé „pole“ (2):

poleden subst.m.n-kmen.kámen E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jižní vítr („poledník“):

polednář subst.m.jo-kmen.meč StcS poledník:

poledne subst.n.jo-kmen.poledne singulare_tantum StcS poledne, doba kolem poloviny dne;

polednicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nevěstka nesmějící vycházet před polednem (

polednie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poledne

poledník subst.m.o-kmen.zvuk StcS jižní vítr (od polední strany):

polehač subst.m.jo-kmen.muž MSS zaháleč, lenoch

polehčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odlehčení:

polehlost subst.f.i-kmen.kost StcS skloněnost (k zemi):

polej subst.m.jo-kmen.meč StcS polej, máta polejka (Mentha pulegium L.):

polemyščer subst.m.o-kmen.had StcS rejsek polní (

polenicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS dřevěná konstrukce k sušení,

poleno subst.n.o-kmen.město StcS štípáním opracovaný kus dřeva,

polenta subst.f.a-kmen.žena StcS pokrm z vyloupaného (

polepšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dát na přilepšenou, dát „polepšenie“ (5):

polepšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zlepšení: (A) uvedení do náležitého stavu; (B) vylepšení (ještě na vyšší úroveň):

polepšitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zdokonalovatel, kdo vede k lepšímu:

polet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS široký pruh (nasoleného či uzeného) hřbetního a bokového masa (

poletek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paběrky, plody zbylé po sklizni (vína):

poletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozdní léto, období před počátkem podzimu (srpen a září;

poleva subst.f.a-kmen.žena StcS od Martina Polewy

polévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polévání:

polévcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Řechen Polewcze

poleveň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půl drobného peníze (za

polévka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS polévka, tekutý pokrm,

poležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS souložení:

pólhlása subst.f.a-kmen.žena StcS souhláska v izolované výslovnosti s předchozí průvodní samohláskou (

pólhlasna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS souhláska v izolované výslovnosti s předchozí průvodní samohláskou (

policě subst.f.ja-kmen.dušě StcS konstrukce k sušení tvořená závěsnými žerděmi

polície subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS maso z hlavy a krku zvířete (kolem lícní kosti):

políček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS políček, úder dlaní po líci, facka;

políčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS maso z hlavy a krku zvířete (kolem lícní kosti):

polička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS palička, hůlka rozšiřující se v hlavici, malá „palicě“ (1):



polišče subst.n.jo-kmen.moře StcS rovina (úrodná), nížina:

poliščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK StcS pták připomínající lstivostí lišku:

politřicí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS ženský vlas (Adiantum capillus Veneris L.):

poliz subst.m.o-kmen.dub StcS pochlebování (

polizač subst.m.jo-kmen.muž StcS mlsoun, kdo si libuje v něčem žádoucím:

polizačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták příživník (?):

pólka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

polkopr subst.m.o-kmen.dub StcS koprník (Meum Mill.):

póllán subst.m.o-kmen.dub StcS půllán („polúlánie“ 1):

polník subst.m.o-kmen.hoch StcS venkovan, člověk pracující na „poli“ (3):

pólnoc subst.f.i-kmen.kost StcS půlnoc, doba kolem poloviny noci:

pólnocie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sever („pólnoc“ 2):

pólnocitel subst.m.jo-kmen.meč StcS severák, severní vítr:

pólnocník subst.m.o-kmen.zvuk StcS severák, severní vítr:

polnuč subst.m.jo-kmen.meč StcS polní rostlina s vůní navozující uspokojení, asi dobromysl (Origanum L.):

polobóh subst.m.o-kmen.bóh StcS Poloboh

polodne subst.n.jo-kmen.poledne singulare_tantum StcS poledne, doba kolem poloviny dne;

polodník subst.m.o-kmen.zvuk StcS jižní vítr (od polední strany):

poloh subst.m.o-kmen.zvuk StcS ležení (zotavování) na lůžku v šestinedělí:

poloha subst.f.a-kmen.žena StcS ležení (zotavování) na lůžku v šestinedělí:

pololetie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pololetí, půlroční období;

poloměsiečie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půle měsíce, měsíc ve tvaru půlkruhu:

polomuž subst.m.jo-kmen.muž MSS kentaur

polona subst.f.a-kmen.žena StcS plena, rouška, kus látky na záplaty, obvazy

polopintie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nádoba s obsahem půl pinty:

polova subst.f.a-kmen.žena StcS polovina:

polovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vojenské tažení (do pole):

poloveň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půl drobného peníze (za

polovicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS polovice, polovina („pól“ 1);

polovičník subst.m.o-kmen.hoch StcS společník, kdo se s kým společně na něčem podílí:

polovitě subst.f.ja-kmen.dušě StcS polovice, polovina („pól“ 1);

polovník subst.m.o-kmen.zvuk StcS půl drobného peníze (

polovznět subst.m.o-kmen.dub StcS půltón:

polovzniek subst.m.o-kmen.zvuk StcS půltón:

položenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ulehnutí:

pólpán subst.m.o-kmen.pán StcS Michal Puolpán

pólpeniez subst.m.jo-kmen.peniez StcS půl drobného peníze („polovník“):

polsko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rovina, pláň,

polštář subst.m.jo-kmen.meč StcS polštář, měkce vycpaná podložka z látky

polštářec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS polštářek, malý „polštář“:

polštářík subst.m.o-kmen.zvuk StcS polštářek, malý „polštář“:

polštářník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící polštáře:



polt subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS široký pruh (nasoleného či uzeného) hřbetního a bokového masa (

polúbečie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půlbečka, polovina bečky (jako dutá míra):

polubóch subst.m.o-kmen.zvuk StcS Poluboch

polúbošie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl vepřové plece (?):

polúbratřie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS nevlastní bratr, bratr jen po otci

polucí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS poluce, mimovolný výron semene:

polúčtvrtcie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osmina, polovina čtvrtiny (jako míra):

polúčtvrtie subst.f+n.ьjo-kmen.polúsestřie StcS osmina, polovina čtvrtiny (též jako míra):

poluden subst.m.n-kmen.kámen E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jižní vítr („poledník“):

poludnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS fantastická lidem škodící bytost polozvířecího zjevu (

polúdnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS jih, polední strana:

polúdrajlinčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sud o obsahu půl „drajlinku“ (

polúdvořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl dvora, usedlost v rozsahu polovičního dvora:

poluh subst.m.o-kmen.pták StcS vábník, pták užívaný jako návnada (?):

polúhlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půlka hlavy (

polúhonie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polnost o výměře půl jitra (půl „honu“):

poluk subst.m.o-kmen.pták StcS vábník, pták užívaný jako návnada (?):

polúkolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půlkruh, půl kruhu:

polúkopie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl kopy, 30 kusů:

polúkotník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce loukotí (

polukrok subst.m.o-kmen.zvuk StcS polovina dráhy nebeského tělesa nad obzorem (daná otočením jeho „okolku“ (6) o 90°):

polukrúžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS polokroužek, malý polokruhovitý útvar (oblouček):

polúlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půllán, polnost o výměře půl lánu,

polúlánník subst.m.o-kmen.hoch StcS držitel usedlosti na půllánu:

polúlesie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poloviční vor (co do počtu kmenů ?):

polúletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pololetí, půlroční období;

polúlotie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl lotu (jako závaží):

polúmásie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl mázu (jako míra):

polúmečie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sečná zbraň ve tvaru polovičního meče (tesák ?):

polúmílé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl míle (jako vzdálenost):

polúmuž subst.m.jo-kmen.muž MSS kentaur

polúmužie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polomuž, zpola muž a zpola zvíře:

polúmyšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS Rzehak Polumyssye…de Hodkovicz

polunoc subst.f.i-kmen.kost StcS půlnoc, doba kolem poloviny noci:

polúnocie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sever („pólnoc“ 2):

polúobručie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půlkruh („polúkolé“):

polúpernie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl perny,

polúpintie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nádoba s obsahem půl pinty:

polúplátie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochranné odění kryjící pláty přední polovinu těla (

polúročie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl roku, půlroční období („polúletie“ 1):

polúsestřie subst.f+n.ьjo-kmen.polúsestřie StcS nevlastní sestra (jen po otci nebo jen po matce):

poluskal subst.m.o-kmen.had StcS živočich chtivý potravy (?):

polústranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polovina, polovice:

polústryšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS půl strychu (jako dutá míra):



polúsudie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poloviční „sud“ (jako měrná nádoba na pivo):

polusvátník subst.m.o-kmen.hoch StcS stoupenec přijímání pod jednou způsobou (

polutřěna subst.f.a-kmen.žena StcS šestina, půl třetiny:

polúvážie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poloviční váha (1,25 libry,

poluverš subst.m.jo-kmen.meč StcS půlverší, půl verše:

poluves subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
StcS půl vsi:

polúvozie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sud svídnické míry (

polúvsie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS

polúzemie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poloviční statek poddanský, půlstatek (

pólvóz subst.m.o-kmen.dub StcS polúvozie

polydne subst.n.jo-kmen.poledne singulare_tantum StcS poledne, doba kolem poloviny dne;

polyn subst.m.jo-kmen.meč StcS pelyněk (

polyň subst.m.jo-kmen.meč StcS pelyněk (

polynek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pelyněk, aromatická léčivá rostlina hořké chuti (Artemisia absinthium

polyňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
StcS pelyněk, aromatická léčivá rostlina hořké chuti (Artemisia absinthium

polyňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK StcS pelyněk (

polyp subst.m.o-kmen.dub StcS polyp, nádor na nosní slizinici (

polyskal subst.m.o-kmen.had StcS živočich chtivý potravy (?):

pomahač subst.m.jo-kmen.muž StcS pomocník, podporovatel;

pomahačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS porodní babička, žena pomáhající při porodu:

pomahačník subst.m.o-kmen.hoch StcS pomocník, spolupracovník:

pomáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomáhání, pomoc:

pomahatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník („pomahač“ 1):

pomámenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomámení, omámenost, obluzenost, pominutí smyslů

pomáḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomatení, zastření smyslů:

pomáḿenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomatenost („pomáḿenie“):

pomazač subst.m.jo-kmen.meč StcS díže („pomazačka“ ?):

pomazačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS díže na mísení těsta:

pomazanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo je zasvěcen komu („pomazaný“ 3):

pomazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomazání, potření něčím mazlavým:

pombex subst.m.o-kmen.dub StcS pemza:

pomčě subst.f.ja-kmen.dušě StcS lapací síť na ptáky (

pomčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bezodkladně, neprodleně, bez průtahů:

pomdlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zemdlení, ochabnutí, oslábnutí

pomeč subst.f.ja-kmen.obnož StcS lapací síť na ptáky (

poměněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyměnění, zaměnění

pomenšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zmenšení, snížení velikosti

poměra subst.f.a-kmen.žena StcS rozměr, velikost:

poměrčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS měřič nemovitostí:

poměsidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kopist,

pomeškáníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS bez sebemenšího zdržení, nepřetržitě:

pomeškánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zdržení, odklad (čeho), prodlení (v čem):



pomětač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zametá (čistí metením):

pometáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS člověk, který všechno zmate, popleta

pomětáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hrdopýšek, kdo nadřazeně odmítá normy jiných (?):

pometlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pometlo, koště, nástroj k vymetání místnosti

poměváček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS člověk, který všechno zmate, popleta

pomezě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pomezí, území podél hranice;

pomezie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomezí, území podél hranice;

pomezník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo svými pozemky sousedí s pozemky druhého:

pomieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochopení, chápání (?):

pomila subst.f.a-kmen.žena StcS přilepšení v stravě pro řeholníky:

pomilopník subst.m.o-kmen.hoch StcS milovník báchorek

pomilovník subst.m.o-kmen.hoch StcS milovník báchorek

pominutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uplynutí:

pomlčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mlčení, ticho (po mluvení):

pomlečk subst.m.o-kmen.pták StcS hmyz živící se rostlinným mlékem (?):

pomlsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mlsání

pomlsek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pamlsek

pomlskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mlsání, oddávání se chutnému jídlu:

pomlskovník subst.m.o-kmen.hoch StcS mlsoun, člověk oddávající se chutnému jídlu:

pomluva subst.f.a-kmen.žena StcS promluva, promluvení, řeč;

pomlúvač subst.m.jo-kmen.muž StcS pomlouvač, hanobitel:

pomlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mluvení, rozmlouvání („pomluva“ 2):

pomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmluva, rozhovor, řeč

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS promluvení, řeč:

pomněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pamatování, připomínání si:

pomoc subst.f.i-kmen.kost StcS pomoc, přispění (koho komu), uplatnění něčí moci ve prospěch někoho;

pomocitedlník subst.m.o-kmen.hoch StcS pomocník („pomocník“ 1):

pomocitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník („pomocník“ 1):

pomócka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malá pomoc (podpora):

pomocnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pomocnice, žena jsoucí něčí oporou:

pomocník subst.m.o-kmen.hoch StcS pomocník, kdo uplatňuje svou moc ve prospěch někoho

pomocník subst.m.o-kmen.zvuk StcS léčivá rostlina s velkou účinností, snad stříbrník (Potentilla argentea L.):

pomoranč subst.m.jo-kmen.meč StcS jižní ovoce žluté

pomorančie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS jižní ovoce žluté

pomořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomoří, přímoří:

pomoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pomožení („pomoc“ 3):

pomožitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník („pomocník“ 1):

pomsta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-eKK/tvary_s_koncovkou-KK StcS trest (jako odplata), odplata nějakým trestem (čí komu/za co

pomstitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS vykonavatel trestu (jako odplaty za něco):

pomstník subst.m.o-kmen.hoch StcS mstitel, vykonavatel odplaty:

pomstva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pomsta, trest, potrestání

pomstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomsta, trest, potrestání

pomstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS trest (jako odplata,

pomščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potrestání (koho), trest (jako odplata nad kým za co):



pomščievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trestání (jako odplata):

pomščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trestání (jako odplata):

pomučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS výkon mučení, výslech útrpným právem:

pomyjcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS služebník zabývající se praním (ablutor,

pomyjě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum StcS splašky,

pomykač subst.m.jo-kmen.meč StcS pemza, nerost užívaný k uhlazování:

pomykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohybování se sem a tam, měnění místa, přebíhání:

pomýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS omyl, nedopatření:

pomysl subst.m.o-kmen.dub StcS pomyšlení, myšlenka:

pomyslitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS posuzovatel, zkoumatel:

pomyšleníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS drobná, nepatrná myšlenka

pomyšľeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomyšleníčko, nepatrné pomyšlení na něco:

pomyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomyšlení, myšlenka

pomyšľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS myšlení, podumání, (za)uvažování:

pomytec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS služebník zabývající se praním (ablutor,

ponaučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (po)naučení („naučenie“ 1):

pondělek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pondělí, den po neděli:

pondělí subst.m.ьjo-kmen.řebří StcS pondělí, den po neděli:

pondrav subst.m.o-kmen.had StcS žravá larva hmyzu,

pondravec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jen jm. osobní

ponebie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovzduší, prostor pod „nebem“ (I/1):

pónebie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ovzduší, prostor pod „nebem“ (I/1):

ponevľuden subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mrzout, nepřívětivý (protivný) člověk:

ponika subst.f.a-kmen.žena StcS zánik, konec:

ponikev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS villam Ponikew

poniklec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina s květem skloněným k zemi, koniklec luční (Pulsatilla pratensis L.):

ponížě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ponížení

poníženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS snížení (se), poklesnutí:

poníženost subst.f.i-kmen.kost StcS stav ponížení („poníženie“ 2):

ponižovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ponižování, sklánění:

ponjelí subst.m.ьjo-kmen.řebří StcS pondělí, den po neděli:

ponócka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS noční stráž (střežení), hlídka, ponůcka (

ponocník subst.m.o-kmen.hoch StcS noční strážný („ponocný“ 2):

ponocovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS noční střežení, hlídka, stráž

ponosek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rána (dlaní) do nosu:

ponova subst.f.a-kmen.žena StcS duchovní obnova (po vykonaném pokání):

ponožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS volavý pták (užívaný jako návnada):

ponrav subst.m.o-kmen.had StcS žravá larva hmyzu,

ponravec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jen jm. osobní

ponšuchy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS odění nohy přivazované k holeni („nohavicě“ 1):

pontifikál subst.m.o-kmen.dub StcS kniha s liturgickými předpisy biskupských úkonů:

ponucenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podnět, popud;

ponúcěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podněcování, ponoukání:

ponucovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ponoukání, podněcování, vyzývání, popouzení



ponučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokynutí, znamení dané rukou

ponuk subst.m.o-kmen.zvuk MSS ponoukání, podněcování, vyzývání, popouzení

ponuka subst.f.a-kmen.žena StcS pokyn, příkaz:

ponúkač subst.m.jo-kmen.muž StcS podněcovatel čeho, kdo navádí k čemu:

ponúkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dávání znamení pohybem:

ponuknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokynutí, znamení dané rukou

ponukovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ponoukání, podněcování, vyzývání, popouzení

ponutka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nápad, co vytane

poortel subst.m.jo-kmen.meč StcS odvolání k vyšší instanci („otsazovánie“):

pop subst.m.o-kmen.chlap StcS kněz, osoba pověřená konáním náboženských obřadů (k uctívání koho):

popadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS chvatně, spěšně, v mžiku:

popadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (po)lapení, chycení;

popánuchozě subst.m.ja-kmen.panošě StcS nohsled, pánu nejbližší komorník (?):

popas subst.m.o-kmen.dub StcS popasení, pastva:

popasek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS měšec na peníze („opasek“):

popatřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pohledění, pohled:

popecek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohrabáč, nástroj k hrabání v peci:

popek subst.m.o-kmen.hoch StcS kněžek, kněžík:

popek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pohrabáč

popel subst.m.jo-kmen.meč StcS popel, pozůstatek po shoření:

popel subst.m.o-kmen.dub MSS popel

popelatost subst.f.i-kmen.kost StcS popelavost, popelavé zabarvení;

popele subst.m.výjimka.popele StcS umouněnec, popelem umazaný tvor (čert ?):

popele subst.n.nt-kmen.kuřě pridane_lemma_ve_sl_je

popelec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS popel svěcený a sypaný

popelečník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo odklízí popel (

popelicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS drobné kožišinné zvíře popelavé (šedavé) barvy,

popelišče subst.n.jo-kmen.moře StcS Popeliště

popelka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomocnice v kuchyni (u ohniště

popelka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomocník v kuchyni:

popenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plazivá popínavá rostlina,

popěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plazivá popínavá rostlina,

popeněžie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokuta, peněžní postih:

popeněžnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS zboží prodávané po drobném penízi (?):

popeněžnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malý chléb („popeněžní“):

popílek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS popílek, jemný popel:

popinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plazivá popínavá rostlina,

popis subst.m.o-kmen.dub StcS soupis:

popisač subst.m.jo-kmen.muž StcS sepisovatel, zaznamenavatel (

popisánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obraz, zobrazení, znázornění:

popisárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS písařská dílna, skriptorium („pisárna“):

popísař subst.m.jo-kmen.muž StcS písař, zapisovatel:

popísmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zápis („popsánie“ 4):

popisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sepisování („popsánie“ 2):



poplatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS daň (porobených panovníků,

poplecie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ozdoba ramenou

poplečie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ozdoba ramenou

popleňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poplenění;

poplužíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malý poplužní dvůr:

poplužie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS polnost zoratelná jedním pluhem (

poplužník subst.m.o-kmen.hoch StcS držitel poplužního dvora:

poplz subst.m.o-kmen.dub StcS uklouznutí, smeknutí se:

poplzek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS uklouznutí, smeknutí

poplzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uklouznutí („poplz“):

poplzie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS /

poplzka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS uklouznutí, smeknutí se:

poplznutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uklouznutí, smeknutí

popnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plazivá popínavá rostlina,

popol subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

popol subst.m.o-kmen.dub StcS popel, pozůstatek po shoření:

poponec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plazivá popínavá rostlina,

popovčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS dítě kněze,

popovčic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS dítě kněze,

popovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS plazivá popínavá rostlina,

popovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dítě kněze,

popovic subst.m.jo-kmen.vítěz StcS dítě kněze,

popovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kněžství, kněžský úřad, kněžská hodnost

popovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kněžství, kněžský úřad, kněžská hodnost

poprava subst.f.a-kmen.žena StcS výkon práva, zjednávání spravedlnosti:

popravcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vykonavatel spravedlnosti, soudce

poprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo zajišťuje průchod právu,

poprávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vzor, opravená předloha listiny (

popravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS náprava

popravišče subst.n.jo-kmen.moře StcS popraviště:

popravitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco opravuje

popravna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS soupis příspěvků na opravu

popravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opravování, oprava,

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opravení, oprava:

poprosně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS litanie, společná modlitba kněze a laiků složená z invokací a proseb:

poprslek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-slek+sek/tvary_s_koncovkou-

slk+sk
StcS paprsek, přímočarý proužek světla vycházející ze světelného zdroje:

popruh subst.m.o-kmen.zvuk StcS řemen k upevnění koňského postroje

popruhař subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslný výrobce popruhů:

popružník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslný výrobce popruhů:

popržněníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nepatrné znečištění, malé poskvrnění

popržňeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nepatrné poskvrnění:

popržněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS znečištění, poskvrnění

popřěsnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rostlina s rudými skvrnami a kořenem hadovitě zatočeným, snad rdesno (Persicaria Adans.),



popřslek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS paprsek, přímočarý proužek světla vycházející ze světelného zdroje:

popsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obraz, zobrazení, znázornění:

popstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kněžství, kněžské povolání (zasvěcené komu):

popuda subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS

popúdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS popouzeč, podněcovatel:

popudič subst.m.jo-kmen.muž StcS pronásledovatel:

popudlivost subst.f.i-kmen.kost StcS popudlivost, prchlivost, vznětlivost:

popudnost subst.f.i-kmen.kost StcS vznětlivost („popudlivost“):

popuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vynechání (?):

popúzěč subst.m.jo-kmen.muž StcS poháněč:

popuzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pobídka

popuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS popuzení, podráždění vzbuzení hněvu (zaujatosti):

popúzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dráždění, vzbuzování hněvu:

popuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS popuzování, vzbuzování hněvu:

por subst.m.o-kmen.dub StcS pór, pórek (užívaný jako potrava a léčivo, tj, česnek pór, Allium ampeloprasum L.):

pór subst.m.o-kmen.dub StcS pór, pórek (užívaný jako potrava a léčivo, tj, česnek pór, Allium ampeloprasum L.):

porada subst.f.a-kmen.žena StcS porada, radění se (?):

poraditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS rádce, člen rady:

poradovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS radost, potěšení, uspokojení (z koho, čeho)

porazitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zhoubce, ničitel:

poraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS porážka, potření, pád, záhuba, zničení

porážěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS narážení na sebe navzájem:

porážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS srážka, bitva,

poréř subst.m.jo-kmen.meč StcS vrták, nebozez:

porfyl subst.m.o-kmen.dub StcS kámen červené barvy

porfyrián subst.m.o-kmen.pán StcS stoupenec učení Porfyriánova:

pórkař subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo pěstuje

porně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS podzemní část rostliny připomínající slupkami cibuli póru (?):

poroba subst.f.a-kmen.žena StcS

porobenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS poddaný, služebník, sluha

porobenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS poroba, porobenost

poročstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hanebnost, nepravost:

porod subst.m.o-kmen.dub StcS porod (čí), proces (z)rození dítěte (z koho)

pórod subst.m.o-kmen.dub StcS porod (čí), proces (z)rození dítěte (z koho)

poroditedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rodička,

poroditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS rodiče:

poroditelnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rodička,

porodlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rodička,

porodnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rodička,

porodnost subst.f.i-kmen.kost StcS zrození z koho, původ z někoho jako rodiče:

porok subst.m.o-kmen.zvuk StcS pokárání; výtka (za co):

porokovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kárání (koho), vyčítání, činění výtek (komu):

porokovník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo druhého urážlivě rozhořčuje, popouzí:

porostle subst.f.ja-kmen.dušě StcS zarostlý neobdělaný pozemek („porostlina“):



porostlina subst.f.a-kmen.žena StcS neobdělávaný pozemek zarostlý nějakým nežádoucím porostem:

porozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS porod, porození

poroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porod, porození („porod“ 1):

poroźennicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS matka, rodička:

porozitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS rodiče:

porozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pochopení, rozumové postižení smyslu:

subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nejnižší služebník (podrobený k službě):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS podrobení nějaké poddanské (služební) povinnosti vůči někomu mocnému:

subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nesvoboda („poroba“ 2):

port subst.m.o-kmen.dub StcS přístav, přístaviště:

porta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ústí pochvy, vchod do lůna (

portna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS brána, vrata, vchod:

portulaka subst.f.a-kmen.žena StcS léčivá dužnatá rostlina, kuří noha (šrucha obecná, Portulaca oleracea L.):

portulán subst.m.o-kmen.pán StcS Vácslav Portulan

porub subst.m.o-kmen.dub StcS poplatek zaznamenaný pomocí vrubů (?):

poruba subst.f.a-kmen.žena StcS villam Porubu

poručenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svěření, odevzdání do péče

porúčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svěřování do péče:

poručenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poručenství

poručenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS péče a ochrana;

poručnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ochránkyně, opatrovnice (někoho svěřeného):

poručnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poručnice:

poručník subst.m.o-kmen.hoch StcS opatrovník,

poručstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS péče a ochrana;

poruha subst.f.a-kmen.žena StcS potupa („porúhanie“ 1):

porúhač subst.m.jo-kmen.muž StcS hanobitel, tupitel:

porúhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS znevažování, projev neúcty, tupení,

poruka subst.f.a-kmen.žena StcS správa, vláda, moc („poručenstvie“ 1):

porušedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS porušitelnost, smrtelnost („porušenie“ 2):

porušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porušení, poškození, pokažení (čeho):

porušenina subst.f.a-kmen.žena StcS porušené místo na těle,

porušenost subst.f.i-kmen.kost StcS porušenost, porušení:

porušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS porušení smrtí (

porušilost subst.f.i-kmen.kost StcS porušitelnost, podléhání zkáze;

porušitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS smrtelnost („porušenie“ 2):

porušitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS prznitel, svůdce:

porúška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS drobné zranění (porušením kůže při práci ?):

porušník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina používaná k léčení vymknutých údů, ran

pořad subst.m.o-kmen.dub prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-a>ě+a pridane_lemma_ve_sl_neni

pořád subst.m.o-kmen.dub prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-á>ie+á StcS řada, seskupení něčeho za sebou

pořádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pořadatel, kdo něco uspořádává:

pořádek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pořadí;

pořadenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pořádek, uspořádání

pořádenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uspořádání, uspořádanost:



pořádie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS seskupení jednotek (v řadě ?):

pořádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pořadí;

pořádnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS motyka s krátkou násadou (k okopávání révy v řádcích vinice):

pořádnost subst.f.i-kmen.kost StcS pořadí („pořád“ 2):

pořěkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hádání se, vzájemné obviňování:

pořěz subst.m.o-kmen.dub StcS koželužský nůž k seškrabávání přebytečné tkáně na vnitřní (masové) straně usně před jejím sušením (

pořiečie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS území podél řeky:

pořiečníček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pták žijící u řeky, rybák:

pořiečník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina rostoucí u řeky, na břehu řeky:

pořiedie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS seskupení jednotek (v řadě ?):

pořitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rána na zadek:

pořiźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ujednání, usnesení:

posad subst.m.o-kmen.dub StcS villam…Possadow

posada subst.f.a-kmen.žena StcS místo k sezení (na zápraží u vchodu ?):

posádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS posádka, vojenská jednotka dlouhodobě umístěná na důležitém místě:

posadnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS veřejný útulek, noclehárna:

posadník subst.m.o-kmen.hoch StcS výrobce posad a klecí (

posah subst.m.o-kmen.zvuk StcS zděděný majetek,

posaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS usednutí, posazení se:

posdravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozdrav, pozdravení

posdravitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS spasitel, dárce zdraví (života):

posdravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozdravování, zdravení (při setkání),

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uzdravení:

posěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posekání (

posed subst.m.o-kmen.dub StcS prostor k posezení před domem („posada“ 1):

posěd subst.m.o-kmen.dub StcS posed („osěd“):

posědeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stateček, malé hospodářství:

posědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS posedlost, posednutí

posědl subst.m.o-kmen.dub StcS posed („osěd“):

posek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS samčí pohlavní úd (

posel subst.m.o-kmen.dub StcS práce (uložená), svěřený pracovní úkol,

posel subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS posel, člověk někam poslaný s pověřením k nějakému úkonu

poselkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS služebnice, služka,

poselnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS služebnice, služka,

poselstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úkol, co je uloženo (vy)konat,

poselstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úkol, co je uloženo (vy)konat,

poschovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS místnost k uchovávání zásob

posicí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS teze vyjadřující téma výkladu, disputace

posielač subst.m.jo-kmen.muž StcS odesilatel, kdo posílá:

posielka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vyslání k nějakému úkolu kým:

posila subst.f.a-kmen.žena StcS posila, posílení, zvětšení něčí síly

posilek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS posílení („posila“ 1):

posílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS posílení, posilnění, občerstvení

posíľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posílení



posilevánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posilování;

posilitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS posilovatel, podporovatel:

posilňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posílení;

posilňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posilování,

posilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posilování;

poskok subst.m.o-kmen.zvuk StcS tanec (

poskonicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS poskonné konopí (

poskonnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS poskonné konopí (

poskrovky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půst, postní doba

poskrovky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půst, postní doba

poskřěk subst.m.o-kmen.zvuk StcS hlučný pokřik, směsice hlasitých projevů nespokojenosti:

poskřit subst.m.o-kmen.dub StcS pamlsek, pochoutka sloužící k ukojení mlsnosti:

poskvrn subst.m.o-kmen.dub MSS poskvrna, vada, kaz, úhona

poskvrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS znečištění,

poskvrněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poskvrna, vada, kaz, úhona

poskvrňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poskvrnění, znečištění:

poskvrnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS skvrnka, nepatrný kaz:

poslada subst.f.a-kmen.žena StcS lákání (lichocením

poslamek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostěradlo, pokrývka lože (

poslamka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostěradlo, pokrývka lože (

poslanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS legát, papežský vyslanec:

poslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poslání (za nějakým cílem),

poslavnost subst.f.i-kmen.kost StcS slavnost (

posledek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poslední, zadní, kdo je v pořadí (ve vojsku, při stolování

posledek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS konec, poslední část („ostatek“ 8): (A) nejzazší část;

poslepún subst.m.o-kmen.had StcS had s otevřenými ústy číhající na kořist (?):

poslevek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sleva, snížení ceny:

poslíbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slib, příslib, slíbení

poslist subst.m.o-kmen.dub StcS epištola, nabádavý list apoštola k věřícím:

posločtena subst.f.a-kmen.žena StcS epištola (

posľúbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slib, příslib, slíbení

posluhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sloužení, prokazování služby:

posluhovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník (koho), kdo prokazuje službu (komu):

posluch subst.m.o-kmen.zvuk StcS poslechnutí, vnímání sluchem:

poslucha subst.f.a-kmen.žena StcS poslušnost (vůči komu):

posluchač subst.m.jo-kmen.muž StcS posluchač (čeho), kdo něco poslouchá:

poslúchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poslouchání (čeho), naslouchání (čemu):

posluchatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS posluchač:

poslúpenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nárok na zdědění majetku na základě pokrevního nástupnictví,

poslúpnost subst.f.i-kmen.kost StcS dědická posloupnost („poslúpenstvie“):

poslušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poslušnost (vůči komu/čemu), chování záležející v ochotném plnění daných příkazů (koho)

poslušnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS posluchačka:

poslušník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo poslouchá (je poslušný):

poslušnost subst.f.i-kmen.kost StcS poslušnost („poslušenstvie“ 1):



poslúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS služba,

poslužník subst.m.o-kmen.hoch StcS služebník:

poslužovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sloužení, prokazování služby:

posměch subst.m.o-kmen.zvuk StcS posměch, výsměch (čemu), zesměšnění (čeho), nevážnost až opovržení (čím) vyjadřované škodolibým smíchem;

posměšník subst.m.o-kmen.hoch StcS posměvač, posměváček, kdo se posmívá:

posměšnost subst.f.i-kmen.kost StcS směšnost:

posměvač subst.m.jo-kmen.muž StcS posměvač, posměváček (čí), kdo se posmívá, vysmívá (komu):

posměvník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo je předmětem posmívání, zesměšňování:

posmievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posmívání, posměch, výsměch (vůči komu/čemu), zesměšňování (koho/čeho);

posniedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS požití menšího množství jídla,

posnúbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zasnoubení (

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zasnoubení (

pósob subst.m.o-kmen.dub StcS řádný způsob (

pósoba subst.f.a-kmen.žena StcS uzpůsobení, uspořádání,

pósobcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vládce koho/čeho, kdo spravuje a řídí koho/co:

pósobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řízení, správa, působení

pósobenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uzpůsobení, ustrojení

pósobitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS strůjce, původce:

pósobnost subst.f.i-kmen.kost StcS dílo, výtvor:

posoka subst.f.a-kmen.žena StcS nápadný úkaz, mocný výrazný vjem; „

posošnost subst.f.i-kmen.kost StcS náklonnost, náchylnost, sklon:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS řízení, vedení, usměrňování:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uspořádání (náležité):

pospálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohrání, pobavení, kratochvíle

pospěch subst.m.o-kmen.zvuk StcS vyjití, vydání se na cestu:

pospěchač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo pospíchá (spěšně jde ?):

pospěš subst.m.jo-kmen.meč StcS běhoun, svrchní mlýnský kámen rozemílající zrno svým otáčením (?):

pospěšenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS spěšně („pospěšně“):

pospěšnost subst.f.i-kmen.kost StcS spěch („pospěch“ 2):

pospěšstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS spěšně („pospěšně“):

pospiechanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přispěchání, spěšný příchod:

pospílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posměch, výsměch, zesměšňování,

pospílévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posměch, vysmívání:

pospilněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hra, pohrání, kratochvíle

pospiľovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS posmívání, zesměšňování, tropení žertů

pospolnost subst.f.i-kmen.kost StcS společenství, pospolitost:

pospořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozmnožení, rozhojnění:

post subst.m.o-kmen.dub StcS kloubní pouzdro:

póst subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS půst, hladovění, zdržování se pokrmů z důvodů náboženských;

postánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postání, zdržení se chvíli vstoje:

postarkoš subst.m.jo-kmen.meč StcS sumec, velká ryba bez šupin (lysá) s vousy:

postat subst.f.i-kmen.kost MSS základ, základna, báze

postata subst.f.a-kmen.žena StcS lid stojící při kom,

postatelec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS stoik, stoupenec stoicismu:



postatník subst.m.o-kmen.hoch StcS zastánce čeho, kdo stojí důsledně za čím:

postatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS majetek, vlastnictví:

postav subst.m.o-kmen.dub StcS osnova, podélná soustava nití („osnova“ 1) vzniklá tkaním na tkalcovském stavu (v 13. stol. ještě převážně stojatém,

postava subst.f.a-kmen.žena StcS postavení, zaujetí polohy:

postavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jemná drahocenná tkanina (cizokrajná),

postavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jemná drahocenná tkanina (cizokrajná),

postavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poloha

postavníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malý kostelní svícen:

postavník subst.m.o-kmen.zvuk StcS přenosné svítidlo (světlo),

postavovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvědčení nároků předstupujícího před úřad (?):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postavení, vystavění:

postel subst.f.ja-kmen.tvrz StcS postlání, vybavení podkládaným materiálem k ležení a spánku (slamník, prostěradlo

postela subst.f.a-kmen.žena StcS postlání, vybavení podkládaným materiálem k ležení a spánku (slamník, prostěradlo

postele subst.f.ja-kmen.tvrz MSS postlání, stlané součásti lože (podložka a přikrývka)

postélka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS lůžko (menší

postelnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS šestinedělka:

postelník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslný výrobce postelí:

postěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS postění, zachovávání postu

postihač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo někoho stíhá,

postihatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pronásledovatel („postihač“ 1):

postlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS co slouží k ustlání, vybavení lůžka, lůžkoviny:

postně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předvelikonoční postní doba:

postník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo zachovává půst, postník (

postol subst.m.o-kmen.dub StcS lehký střevíc nošený na venkově, snad sandál:

postolé subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie MSS stolník, dvorský hodnostář mající na starosti obsluhu u stolu

postolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sandál, střevíc s řemínky:

postolka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dravý pták, lovící ze zastavení („postání“) ve vzduchu,

postranek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS postraněk, postranní provaz (popruh) tažného zvířete:

postránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS stráň, úbočí, svah:

postrk subst.m.o-kmen.zvuk StcS strčení, náraz:

postrkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postrkování, strkání:

postŕkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postrkování, strkání:

postrnák subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s nápadným kořenem užívaná jako lék i potrava (z čeledi mrkvovitých, pastinák, Pastinaca L.

postrup subst.m.o-kmen.dub StcS zvíře se strupovitou (bradavičnatou) kůží (?):

postržina subst.f.a-kmen.žena StcS neředěný nápoj opojné podstaty (?):

postřědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředek, střední část (?):

postřěl subst.m.o-kmen.dub StcS nemoc vyznačující se bodavou bolestí (?):

postřět subst.m.o-kmen.dub StcS v ústrety, vstříc:

postřiebřenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS postříbřovač, řemeslník provádějící postříbřování:

postřiha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS Poztrizine

postřihač subst.m.jo-kmen.muž StcS střihač, kdo něco stříhá:

postříhač subst.m.jo-kmen.muž StcS střihač, kdo něco stříhá:

postřihačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS postřihačka, žena provozující postřihačskou živnost

postříhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS stříhání, ostřihování:



postřižek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odstřižek, odpadek zbylý po postřihování sukna:

postúpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postup, posouvání, pohyb:

postúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS postoupení, odevzdání do vlastnictví

postúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odchod, vzdálení se:

postupenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nárok na zdědění majetku podle stupně pokrevního příbuzenství („poslúpenstvie“):

posudčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS soudce, rozhodčí v soudním procesu:

posudek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dodatečné soudní jednání po zasedání „plného“ (II/2) soudu určené k výkonu jeho jistých usnesení (předvedení svědků, složení přísahy, složení peněžní částky

posupělek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ryba vydávající na suchu sykavý zvuk (?):

posupielek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ryba vydávající na suchu sykavý zvuk (?):

posutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS posypání, nasypání

posúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozhodnutí

posúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS soud, soudní jednání:

posuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odsuzování,

posvacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posvěcení, učinění svatým,

posvacník subst.m.o-kmen.hoch StcS neřádný návštěvník posvícení („posvěcan“):

posvátenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nemovitost patřící ke kostelu (?):

posvátn subst.f.i-kmen.kost StcS posvátný příbytek:

posvátna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS posvátný příbytek:

posvátnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS svatyně (zasvěcená Bohu):

posvátník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo má na starosti bohoslužebné předměty chované v sakristii (

posvátnost subst.f.i-kmen.kost StcS svatyně, chrám („posvátnicě“):

posvázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sebeomezování, sebezapření:

posvěcan subst.m.o-kmen.pán StcS potulný a zhýralý návštěvník posvícení (

posvěcenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zasvěcenec (Hospodinův), nazirejec („nazareus“):

posvěcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posvěcení, učinění svatým,

posvěcenín subst.m.o-kmen.pán zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn StcS Martin poswieczenynow

posvěcenina subst.f.a-kmen.žena StcS oběť, obětní dar (pro koho):

posvěcenník subst.m.o-kmen.hoch StcS neřádný návštěvník posvícení („posvěcan“):

posvěcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posvěcování, vykonávání obřadu svěcení;

posvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dosvědčení, potvrzení

posvěka subst.f.a-kmen.žena StcS kyčelní kloub (?):

posvět subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

posvět subst.m.o-kmen.dub StcS světlo,

posvěta subst.f.a-kmen.žena StcS světlo,

posvětič subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo posvěcuje („posvětitel“):

posvětinina subst.f.a-kmen.žena StcS oběť, obětní dar (pro koho):

posvětitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS posvětitel čeho, kdo posvěcuje co:

posvětna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS světlo, lampa:

posviecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvětlení, osvícení, dodání světla (čemu):

posypánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posypání (podlahy), co je nasypáno:

posypek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zaplatit na „posudku“ poplatek za prohranou při (

pošacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odhadní cena:

pošček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
StcS samčí pohlavní úd (



poščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS postění, zachovávání postu

poščivač subst.m.jo-kmen.muž StcS ponoukač, podněcovatel, popichovač (?):

poščívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poštívání, popuzování, rozhněvávání:

pošek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS samčí pohlavní úd (

pošept subst.m.o-kmen.dub StcS pošeptání (

pošeptač subst.m.jo-kmen.muž StcS našeptávač, svůdce („nabadač“3):

pošeptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pošeptání, sdělení šeptem:

poševník subst.m.o-kmen.hoch StcS pochvář, řemeslný výrobce pochev („pošvář“):

pošijek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zášijek, rána rukou po šíji, pohlavek:

pošíjek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS udeření do šíje, záhlavec, pohlavek

pošivač subst.m.jo-kmen.muž StcS vyšívač,

pošívač subst.m.jo-kmen.muž StcS vyšívač,

pošívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pošívání, potahování:

pošívka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS výšivka (

pošklebovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pošklebování, opakování úšklebků:

poškřěk subst.m.o-kmen.zvuk StcS hlučný pokřik, směsice hlasitých projevů nespokojenosti:

poškvrn subst.m.o-kmen.dub MSS poskvrna, vada, kaz, úhona

poškvrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS znečištění,

poškvrněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poskvrna, vada, kaz, úhona

poškvrňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poskvrnění, znečištění:

poškvrnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS skvrnka, nepatrný kaz:

pošmournost subst.f.i-kmen.kost MSS pošmournost

pošmúrník subst.m.o-kmen.hoch StcS pokrytec zasmušilostí předstírající zbožnost

pošmúrnost subst.f.i-kmen.kost StcS zasmušilost, podmračený výraz tváře:

pošmúřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zachmuření, zachmuřenost:

pošpílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posměch, výsměch, zesměšňování,

pošpílévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posměch, vysmívání:

pošpilňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posměch, výsměch, zesměšňování,

pošpilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posměch, vysmívání:

póštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyjití, vzejití:

pošva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pochva („nožnicě“ 1):

pošvář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslný výrobce pochev:

pot subst.m.o-kmen.dub StcS pot, tekutina vyměšovaná z kůže,

potáč subst.m.jo-kmen.meč StcS potáč, příze napředená na jedno vřeteno (i s vřetenem? –

potáčěj subst.m.jo-kmen.meč StcS vřeteno natočených nití („potáč“):

potáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS potáček, malý „potáč“:

potah subst.m.o-kmen.zvuk StcS tažení, výprava:

potahač subst.m.jo-kmen.meč StcS drážkový hoblík:

potahačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hoblík (

potajnář subst.m.jo-kmen.muž StcS tajemník zajišťující činnost kanceláře, úředník:

potajnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS tajemník zajišťující činnost kanceláře, úředník:

potakač subst.m.jo-kmen.muž StcS přitakávač, kdo (ochotně) přitakává, přisvědčuje:

potakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potakávání, přitakávaní, přisvědčování, souhlas

potaz subst.m.o-kmen.dub StcS dotaz, dotázání se (



potázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dotazování, (o)tázaní se (na co),

potčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS klopýtnutí, uklouznutí:

potěhač subst.m.jo-kmen.meč StcS drážkový hoblík:

potěhačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hoblík (

potěcha subst.f.a-kmen.žena StcS Potecha

potěpta subst.f.a-kmen.žena StcS zátěž, co (trochu) zatěžuje:

potesánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS tesání, činnost

potestát subst.m.o-kmen.pán StcS správce, zástupce panovníka,

potěšeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS potěšeníčko, nepatrná radost:

potěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povzbuzení, posila (v čem):

potěšitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS těšitel (koho), kdo poskytuje útěchu (komu);

potet subst.m.o-kmen.pán StcS bratranec, tetin syn:

potětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS seknutí (do čeho),

potieženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zostření církevní klatby (

potichlost subst.f.i-kmen.kost StcS tichost, klidnost, mírnost:

potichnost subst.f.i-kmen.kost StcS tichost, klidnost, mírnost:

potichost subst.f.i-kmen.kost StcS ticho, klid:

potipnost subst.f.i-kmen.kost StcS vtipnost, bystrost, chytrost:

potískanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS soužení, ústrky („nátisk“4):

potišče subst.n.jo-kmen.moře StcS potní rouška:

potišenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS utišení, uklidnění;

pótka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS setkání, sejití se (s kým):

potkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS setkání, zejm. potkání,

potknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS klopýtnutí, uklouznutí:

potkyšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zásah, podnět, impuls

potlačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pošlapání, podupání;

potlačitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS hanobitel, tupitel:

potměšil subst.m.o-kmen.chlap StcS Petrus Potmiesil

potnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS potní rouška, šátek k utírání potu:

potnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malá potní rouška:

potóček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS potůček, pramének, malý

potočina subst.f.a-kmen.žena StcS bažinatý

potočišče subst.n.jo-kmen.moře StcS bažinatý

potočník subst.m.o-kmen.zvuk StcS dužnatá rostlina rostoucí u potoka (

potok subst.m.o-kmen.zvuk StcS proud, pramen, úzký pruh něčeho prudce tekoucího:

potomčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS následování, průvodní výskyt:

potomek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS potomek („posledek“, -dka 3):

potomek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zadní část, pozdější část

potomchozě subst.m.ja-kmen.panošě StcS služebník chodící za pánem (

potomkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS dědička, nástupkyně v držbě majetku:

potomnie subst.f+n.ьjo-kmen.polúsestřie StcS žena pozdější doby:

potomnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokračování („potomnost“ 1):

potomník subst.m.o-kmen.hoch StcS potomstvo:

potomnost subst.f.i-kmen.kost MSS budoucnost, pozdější doba



potopa subst.f.a-kmen.žena StcS potopení,

potoṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potopení, klesnutí pod hladinu:

pototierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS šátek na otírání potu:

potracenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedonošené

potracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záhuba, zkáza:

potrava subst.f.a-kmen.žena StcS potrava, pokrm, jídlo:

potrčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS srážka, potyčka, bitka:

potresktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokárání, napomenutí (za co):

potrestánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokárání, napomenutí (za co):

potrhač subst.m.jo-kmen.muž StcS záludník, úskočný, lstivý člověk:

potrošek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS houba cizopasící na stromech a působící práchnivění dřeva, snad choroš:

potrúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS posypání podlahy, co je nasypáno:

potrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS roztržení, tržná rána:

potržka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS srážka, potyčka, bitka:

potřěba subst.f.a-kmen.žena StcS strádání nedostatkem,

potřěbenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potřebnost, stav postrádání něčeho nezbytného („potřěba“ 2):

potřěbicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS základní životní potřeba,

potřěbička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS živobytíčko, nejskrovnější „potřěbicě“:

potřěbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potřeba, stav postrádání něčeho nezbytného („potřěba“ 2):

potřěbka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

potřěbně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS záchod, místo k vykonávání tělesné potřeby:

potřěbnost subst.f.i-kmen.kost StcS nouze, bída, strádání nedostatkem:

potřěbovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS postrádání něčeho, stav nedostatku („potřěba“ 2):

potřěbovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS místo

potřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záhuba, zkáza:

potřěsenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potřesení, pokývání, opakované pohnutí čím:

potřěvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vnitřnosti, droby:

potřiebka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

potuchlost subst.f.i-kmen.kost StcS ochablost, slabost:

potup subst.m.o-kmen.dub StcS poškození, těžká újma;

potupa subst.f.a-kmen.žena StcS poškození, těžká újma;

potúpcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS utiskovatel („potupujúcí“ 1):

potuṕenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zatracenec, člověk zbavený možnosti posmrtné spásy:

potupenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohana, pomluva, osočení

potuṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS újma, škoda („potupa“ 1):

potupitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS opovrhovatel, kdo pohrdá (čím):

potupník subst.m.o-kmen.hoch StcS tupitel (koho/čeho), kdo pohrdavě hanobí (koho/co);

potupnost subst.f.i-kmen.kost StcS poníženost, pokora:

potupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokořování:

potvor subst.m.o-kmen.dub StcS nenáležitý („neobyčějný“ 6) způsob provedení žaloby (půhonu):

potvora subst.f.a-kmen.žena StcS nestvůra, obluda („oblud“ 6);

potvornicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS potvora, odporná ženská:

potvorník subst.m.o-kmen.hoch StcS potvora, odporný chlap (zjevem i povahou):

potvornost subst.f.i-kmen.kost StcS nestvůrnost, obludnost:



potvořovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS hanebnost:

potvrd subst.m.o-kmen.dub StcS ustálení, obvyklé chápání délky slabiky jako podmínka její časoměrné hodnoty (

potvrdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS upevňovatel, posilovatel

potvŕdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS posilovatel, podpůrce:

potvrditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS posilovatel, podporovatel:

potvrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utvrzení, upevnění

potvrźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ztvrzení, zpevnění:

potvrzitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS posilovatel, podporovatel:

potvrzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potvrzování, dotvrzování, dosvědčování pravdivosti:

potýkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS setká(vá)ní:

potylek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úder dlaní po týlu:

poučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poučení, návod, pokyn k postupu:

poustie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předpis, návod (pokyn ?):

poušek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úder dlaní po uchu (přes ucho a tvář):

použitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS užitek, výtěžek, výnos, příjem z čeho:

povab subst.m.o-kmen.dub StcS vnadidlo, prostředek k vábení, lákadlo („návnada“):

póvab subst.m.o-kmen.dub StcS vnadidlo, prostředek k vábení, lákadlo („návnada“):

povada subst.f.a-kmen.žena StcS hádka, různice:

povah subst.m.o-kmen.zvuk StcS druh, způsob, forma:

povaha subst.f.a-kmen.žena StcS váha, cena, hodnota (

poval subst.m.o-kmen.dub StcS povalené množství stromů, pokácené kmeny;

povaleč subst.m.jo-kmen.muž StcS povaleč, zahaleč,

pováleč subst.m.jo-kmen.muž StcS povaleč, zahaleč,

povazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS povázání, čím se nádoba povazuje (k přikrytí):

povázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina mající schopnost přichycovat se (lpět) na něčem, svízel (svízel povázka, Galium mollugo L.)

pověcšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvětšení

pověcšitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS osoba, která posílila (zvýšila) něčí počet:

pověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sdělení, oznámení:

pověnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS povanutí

pověr subst.m.o-kmen.dub StcS pověrečné praktiky, čáry

pověra subst.f.a-kmen.žena StcS pověrečné praktiky, čáry

pověrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sochor, delší silná tyč pro manipulaci s těžšími předměty;

pověrník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo provádí pověrečné praktiky,

pověřeň subst.f.ja-kmen.obnož E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sochor, delší silná tyč pro manipulaci s těžšími předměty;

pověsmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svazek desíti žemní lnu stočených do panenky (

pověsnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS rostlina s rudými skvrnami přivěšovaná na místo postižené chorobou, rdesno hadí kořen (Bistorta Adans.):

pověst subst.f.i-kmen.kost StcS sdělení, oznámení, zpráva (od koho), co bylo pověděno, řečeno (kým):

pověstinošě subst.m.ja-kmen.panošě StcS šiřitel nezaručených zpráv,

pověstník subst.m.o-kmen.hoch StcS šiřitel nezaručených zpráv,

pověšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pověšení, zavěšení:

povětl subst.m.o-kmen.had StcS had zotavující si v stáří zrak (?;

povětrnost subst.f.i-kmen.kost StcS větry, plyny, plynatost:

povětřicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nepohoda, nečas:

povětřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzduch (jako živel a



povětšitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS osoba, která posílila (zvýšila) něčí počet:

povězadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS povázání, čím se nádoba povazuje (k přikrytí):

poviestka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS krátký příběh, historka:

povíjačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomocnice při porodu:

povíjěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pomocnice při porodu:

povinník subst.m.o-kmen.hoch StcS viník, provinilec:

povinnost subst.f.i-kmen.kost StcS povinnost, z podřízenosti vyplývající závazek (vůči komu/čemu):

povisně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svazek desíti žemní lnu stočených do panenky (

povlač subst.f.i-kmen.kost StcS drahocenná tkanina k oblékání („pavlaka“ 2):

povláček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS záchvat (smutku, bolesti)

povláčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nekrytý přístavek vydlážděný des

povlaka subst.f.a-kmen.žena StcS pokrývka kryjící lože:

povlečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS obestření, zahalení, přikrytí:

povlovnost subst.f.i-kmen.kost StcS mírnost, klid („pokoj“ 2):

póvod subst.m.o-kmen.dub StcS doprovod, doprovázení někoho;

póvoda subst.f.a-kmen.žena StcS doprovod, doprovázení někoho;

povodeň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povodeň, záplava, zátopa, příval

povodeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povodeň, záplava, zátopa, příval

povodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS záplava („povodeň“1):

povodně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

povodník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s dužnatým kořenem bohatým na vodu, snad vodnice (brukev řepák, Brassica rapa L.):

povol subst.m.o-kmen.dub StcS povolení, svolení, souhlas:

povolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zavolání, přivolání:

povoľé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svolení („povoľenie“ 2):

povolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svolení, souhlas

povoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS něčí učinění po vůli (komu):

povolevánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povolování, dopřávání volnosti:

povolník subst.m.o-kmen.hoch StcS služebník, podřízený:

povolnost subst.f.i-kmen.kost StcS povolnost (ke komu), ochota podřídit se něčí vůli:

povolovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povolování, dopřávání volnosti:

póvon subst.m.o-kmen.dub StcS voňavka,

povoněk subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
StcS voňavka,

povoněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS čichání, vnímání

povonětřík subst.m.o-kmen.pták StcS stehlík, pták vybírající semena v bodláčí, jako by k němu voněl (

povorek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sochor, delší silná tyč pro manipulaci s těžšími předměty;

povoščěnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS slavnostní (kněžské) roucho vypadající jako povoskované (? – podle mylně vykládané

povoz subst.m.o-kmen.dub StcS vůz,

povozář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslný výrobce vozů (

povozba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS doprava povozem:

povraz subst.m.o-kmen.dub StcS provaz, svazek stočených vláken (

povrazec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS provaz,

povrázek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS provázek, slabší a kratší provaz:

povraznicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS provaznice, žena provazníkova (



povrazník subst.m.o-kmen.hoch StcS provazník, řemeslný výrobce provazů:

povrhel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpadek, odvrhovaná část něčeho, povrhel (

povrhl subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS odpadek, odvrhovaná část něčeho, povrhel (

povrub subst.m.o-kmen.dub StcS peněžitá dávka,

povrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svržení, svalení dolů:

povřieslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS povříslo, pletenec slámy k vázání snopů:

povstánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (po) vstání, zaujetí polohy vstoje:

povyk subst.m.o-kmen.zvuk StcS hluk působený hlasem,

povyka subst.f.a-kmen.žena StcS hluk působený hlasem,

povysk subst.m.o-kmen.zvuk StcS křik, povyk, hluk:

povýšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zvětšení,

povýšenost subst.f.i-kmen.kost StcS povýšenost, vysoké postavení (v čem):

povyšnost subst.f.i-kmen.kost StcS velikost, vysoká úroveň („povýšenie“ 7):

povyšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povyšování se, vyvyšování se:

povzdvihánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozvedání, zvedání vzhůru;

povzdvíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozvedání, zvedání vzhůru;

povzdvihatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pomocnice, kdo ulehčuje tíživý úděl koho:

povzdvihatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník v čem, kdo ulehčuje co:

povzdvihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozvedání, zvedání do výše;

povzdvihovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník v čem, kdo ulehčuje co:

povzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyzdvižení,

povznášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povznášení, mravní zušlechťování:

povznesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyvýšení, dodání vážnosti („povzdviženie“ 4):

pozbytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zbavení se, osvobození se od něčeho

pozda subst.f.a-kmen.žena StcS horní plocha zděné pece (sloužící

pozdík subst.m.o-kmen.hoch StcS Posdik

pozdnost subst.f.i-kmen.kost StcS pomalost („opoždženie“):

pozdravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozdrav, pozdravení

pozdravitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS spasitel, dárce zdraví (života):

pozdravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozdravování, zdravení (při setkání),

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uzdravení:

pozdvihánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozvedání, zvedání vzhůru;

pozdvíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozvedání, zvedání vzhůru;

pozdvihatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pomocnice, kdo ulehčuje tíživý úděl koho:

pozdvihatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník v čem, kdo ulehčuje co:

pozdvihnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyzdvižení,

pozdvihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozvedání, zvedání do výše;

pozdvihovatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pomocník v čem, kdo ulehčuje co:

pozdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyzdvižení,

pozednicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pozednice, vodorovný trám spočívající na zdi (na sloupech ?) a nesoucí horní část stavby:

pozemek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pozemka, houba s kloboukem nízko při zemi, čirůvka (Tricholoma; ?):

pozernost subst.f.i-kmen.kost StcS pozoruhodnost, podivuhodnost:

pozev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zažádání úřadu o obeslání obviněného („póhon“ 1):

pozlacenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk (jakoby) pozlacený;



pozlata subst.f.a-kmen.žena StcS (po)zlacení, vrstva zlata na povrchu něčeho:

pozlatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS auripigment, zlatožlutá arzénová ruda (sirník arzénový):

pozlátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nerost barvy zlata vypouštějící šťávu lahodnou jako med (

pozlátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS auripigment („pozlatec“):

pozlatník subst.m.o-kmen.hoch StcS pozlacovač, řemeslník provádějící pozlacování:

poznáníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS poznáníčko, nepatrná znalost koho/čeho:

poznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poznání čeho/koho, zvědění o čem/kom, zjištění existence čeho/koho:

poznášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povznášení, mravní zušlechťování:

poznatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo zná co/koho, kdo ví o čem/kom:

poznatie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poznání čeho/koho, zvědění o čem/kom, zjištění existence čeho/koho:

poznavač subst.m.jo-kmen.muž StcS znalec čeho/čí, kdo na základě zkoumání zná co/koho:

poznávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poznávání, dospívání k znalosti čeho/koho:

poznavatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo zná co/koho, kdo ví o čem/kom:

pozor subst.m.o-kmen.chlap StcS

pozora subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS

pozornost subst.f.i-kmen.kost StcS pozoruhodnost, podivuhodnost:

pozorovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozorování, sledování zrakem:

pozóstanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nedoplatek, část peněz zbývající k zaplacení:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bez výhrad, aniž se vyslovuje nějaká podmínka:

pozoval subst.m.o-kmen.had StcS had zvoucí samici mořského úhoře sykotem k páření (?,

pozpěvle subst.f.ja-kmen.dušě StcS zpěvný pták nápadný svým vytrvalým pozpěvováním, kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra)

pozpěvle subst.n.nt-kmen.kuřě pridane_lemma_ve_sl_je

pozřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozření, pohlcení:

pozvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozvání, vybídnutí k příchodu:

požádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zatoužení, pocítění touhy (po čem):

požádost subst.f.i-kmen.kost StcS žádostivost, dychtivá touha po něčem:

požalova subst.f.a-kmen.žena StcS postěžování si, postesknutí si (?):

požár subst.m.o-kmen.dub StcS žďáření, vypalování lesa:

požárek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Blažek dictus Pozarek

požeha subst.f.a-kmen.žena StcS spáleniště (

požéhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS léčebné vypalování (žehadlem):

požehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pokřižování, požehnání znamením kříže mající zajistit přispění boží:

požehnat subst.m.o-kmen.dub StcS kněžské požehnání (při obřadu křtu):

požehnatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kněžské požehnání (při obřadu křtu):

požehnávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS žehnání („požehnánie“ 2):

požehovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS požehování, vysmolování, vypalování hořící smolou (

požehrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS opětovné žehrání (plísnění) pro co, za co:

požělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS politování (lítost) nad čím:

požěrač subst.m.jo-kmen.muž StcS nenasyta, žrout:

požěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS horní část zažívacího ústrojí,

požičenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propůjčení, postoupení k užívání:

požičitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS dárce čeho, kdo nezištně poskytuje

požička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propůjčení, postoupení k užívání:

póžička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS půjčka, půjčení



požična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půjčka:

požira subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS apokalyptický nepřítel božího lidu (vydaný dravcům k požírání,

požitčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propůjčení, postoupení k užívání:

požitčievka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS půjčka, půjčení někomu:

požitčitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS dárce čeho, kdo nezištně poskytuje

požitčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poskytování, dopřávání:

požitečnost subst.f.i-kmen.kost StcS poživatelnost, jedlost:

póžitečnost subst.f.i-kmen.kost StcS poživatelnost, jedlost:

požitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS (čí) živobytí, obživa, prostředky k životu:

póžitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS (čí) živobytí, obživa, prostředky k životu:

požitevnost subst.f.i-kmen.kost StcS posílení, občerstvení:

požitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozření, snědení:

požívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS požívání,

poživatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS uživatel čeho, kdo je účasten na čem:

poživnost subst.f.i-kmen.kost StcS posílení, občerstvení:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS požití, pojedení:

požřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pozření, pohlcení:

požuv subst.m.o-kmen.dub StcS naběračka, sběračka:

požženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zapálení (oběti), zápalná obět:

ppeř subst.m.jo-kmen.meč
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ppeř+pepř+peř/tvary_s_koncovkou-pepř
StcS pepř, bobulovité plody cizokrajné rostliny užívané jako koření pro svou ostře palčivou chuť:

prabába subst.f.a-kmen.žena StcS prabába, matka jednoho z prarodičů:

prababie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS babské pokolení (

prababka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prabába, matka jednoho z prarodičů:

prácě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS útrapy, strádání, stav těžkého tělesného

pracek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pracek

prácička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malá námaha, lopoceníčko;

praciesař subst.m.jo-kmen.muž StcS první

pracník subst.m.o-kmen.hoch StcS trapič, sužovatel:

pracnost subst.f.i-kmen.kost StcS práce, pracovní zaneprázdnění, činnost:

pracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS strádání, snášení útrap:

pracovník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo pracuje, dělník:

práč subst.m.jo-kmen.muž StcS jen jm. osobní

práčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedospělé práče, nedospělý „prakovník“ (1):

práčě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS (nedospělý) bojovník střílející z praku

pračec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prak („prak¹“ 1):

práček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prak („prak¹“ 1):

práčenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nedospělé práče, nedospělý „prakovník“ (1):

pračník subst.m.o-kmen.hoch MSS (nedospělý) bojovník střílející z praku

praděd subst.m.o-kmen.pán StcS praděd, otec jednoho z prarodičů,

pradědie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rod, společenství všech potomků koho:



pradietě subst.f+n.nt+i-kmen.dietě

zaklad-

pred_koncovkami_a_zakoncenimi_ě+ětě+ěti+ětem+etem+ete-

diet/pred_koncovkami_a_zakoncenimi_atú+atma+atoma-

dieť/pred_koncovkami_óm+mi+ma+i+í+em+ech-dět

StcS vnouče:

pradlé subst.m.ьja-kmen.pradlé StcS muž zaměstnávající se praním:

pradlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS valchář, řemeslník zabývající se čištěním, změkčováním a zplsťováním vlněných tkanin (

pradlenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Mařie dicta

pradlí subst.m.ьja-kmen.pradlé StcS muž zaměstnávající se praním:

pradličstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pradlenská živnost (praní oděvů

prádlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS místo, kde se pere oděv

pragnéř subst.m.jo-kmen.meč StcS pranýř, místo, na kterém byli vystavováni provinilci veřejné potupě

práh subst.m.o-kmen.zvuk kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka StcS spodní trám pod domovní stěnou,

prach subst.m.o-kmen.zvuk StcS prach, množství velmi jemných suchých částeček hmoty (A) usazující se

práchel subst.f.i-kmen.kost StcS zpráchnivělý kmen (

práchen subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
StcS zpráchnivělý kmen (

práchniva subst.f.a-kmen.žena StcS troud:

práchnivost subst.f.i-kmen.kost StcS práchnivost, zpráchnivělost, zetlelost:

práchno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS něco práchnivějícího, trouchnivějícího:

prachovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina s rozletujícím se chmýřím

prachtika subst.f.a-kmen.žena StcS umění praxe v daném oboru:

prak subst.m.o-kmen.pták StcS brakýř, malý lovecký honicí pes:

prakmet subst.m.i-kmen.host StcS prastarý člověk, vetchý stařec:

prakmetě subst.m.ja-kmen.panošě StcS prastarý člověk, vetchý stařec:

praknost subst.f.i-kmen.kost StcS kmetský věk, staroba:

prakovník subst.m.o-kmen.hoch StcS práče („práčě“ 1):

praktik subst.m.o-kmen.hoch StcS odborník–praktik, člověk provozující „praktiku“ (1):

praktika subst.f.a-kmen.žena StcS umění praxe v daném oboru:

praktyk subst.m.o-kmen.hoch StcS odborník–praktik, člověk provozující „praktiku“ (1):

praktyka subst.f.a-kmen.žena StcS umění praxe v daném oboru:

prám subst.m.o-kmen.dub StcS prám, jednoduché ploché říční plavidlo,

pramen subst.m.n-kmen.kámen StcS pramen, zřídlo: (A) tok klokotavě vyvěrající na povrch; (B) zdroj (východisko) toku; (C) počátek, východisko:

pramenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pramínek, úzký potůček:

pramének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pramínek, malý „pramen“ (1):

pramina subst.f.a-kmen.žena StcS pramice, malá plochá loďka:

prampúch subst.m.o-kmen.zvuk StcS opěrný oblouk, klenutý sklepní oblouk,

pramýk subst.m.o-kmen.zvuk StcS žilka:

pranárod subst.m.o-kmen.dub StcS rod, společenství všech potomků jedněch prarodičů koho:

pranéř subst.m.jo-kmen.meč StcS pranýř, místo, na kterém byli vystavováni provinilci veřejné potupě

pranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS praní

pránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS bití, výprask, trest ranami:

pranostika subst.f.a-kmen.žena StcS předpověď budoucích věcí, pranostika (

prapohan subst.m.o-kmen.pán StcS Samaritán, obyvatel Samarie (osídlené za asyrského zajetí pohanskými kolonisty):

praporcěnošě subst.m.ja-kmen.panošě StcS praporečník, kdo nosí prapor



praporček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk StcS praporek na kopí, malý vojenský „prapořec“ (1):

praporec subst.m.jo-kmen.hrnec StcS menší prapor nasazený na žerdi

prapořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS menší prapor nasazený na žerdi

prapořišče subst.n.jo-kmen.moře StcS Berg ob dem Dorf Praporisch

praprababka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS praprababička, babička prarodiče:

prapraděd subst.m.o-kmen.pán StcS prapraděd, děd prarodiče, otec „praděda“ (1):

prapradietě subst.f+n.nt+i-kmen.dietě

zaklad-

pred_koncovkami_a_zakoncenimi_ě+ětě+ěti+ětem+etem+ete-

diet/pred_koncovkami_a_zakoncenimi_atú+atma+atoma-

dieť/pred_koncovkami_óm+mi+ma+i+í+em+ech-dět

StcS pravnouče:

praprarodič subst.m.jo-kmen.meč StcS (dávný) předek („praděd“ 2):

praprastrýc subst.m.jo-kmen.vítěz StcS pokrevní praprastrýc, pokrevní strýc prarodiče ze strany jeho otce, bratr „praděda“ (1):

praprateta subst.f.a-kmen.žena StcS pokrevní praprateta, pokrevní teta prarodiče ze strany jeho otce, sestra „praděda“ (1):

prapratetka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrevní praprateta, pokrevní teta prarodiče ze strany jeho matky, sestra prababičky:

prapraujec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrevní prapraujec, pokrevní strýc prarodiče ze strany jeho matky, bratr prababičky:

prapravnúčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS prapravnouče, vnouče vnoučete:

prapravnuk subst.m.o-kmen.hoch StcS prapravnuk, vnuk vnoučete:

prapravnuka subst.f.a-kmen.žena StcS prapravnučka, vnučka vnoučete:

prařěpa subst.f.a-kmen.žena StcS rostlina vytvářející po požití tělesnou „páru“ (4), snad vodnice (řepák polní, Brassica campestris L.):

prasatář subst.m.jo-kmen.muž StcS obchodník s prasaty, prasečkář (nespis.):

prasátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prasátko, sele („prasě“ 1):

prasce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sele („prasě“ 1):

prasčědie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potomstvo, potomci:

prasě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS sele, mládě prasete:

prasec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS sele („prasě“ 1):

prasětina subst.f.a-kmen.žena StcS vepřovina, vepřové maso:

prasinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prosinec, poslední měsíc v roce:

prasinus subst.m.o-kmen.dub StcS zelený polodrahokam, druh křemene, snad prasem:

prask subst.m.o-kmen.zvuk StcS praskot, praskavý zvuk:

prásk subst.m.o-kmen.hoch StcS hřmotný člověk, kdo vydává hlučné zvuky (?):

práskač subst.m.jo-kmen.muž StcS jen jm. osobní

praskora subst.f.a-kmen.žena StcS nekvašený chléb (ve východní církvi hostie):

prasník subst.m.o-kmen.zvuk StcS nekvašený chléb:

prastrýc subst.m.jo-kmen.vítěz StcS prastrýc, bratr děda z otcovy strany:

praščec subst.m.jo-kmen.hrnec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
StcS rostlina s praskavě se lámající lodyhou (truskavec ptačí, Polygonum aviculare L.?):

praščědie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potomstvo, potomci:

prašček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
StcS rostlina s praskavě se lámající lodyhou (truskavec ptačí, Polygonum aviculare L.?):

praščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS praskání, praskot:

prašec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina s praskavě se lámající lodyhou (truskavec ptačí, Polygonum aviculare L.?):

prášek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prášek: (A) troška „prachu“ (1A); (B) drobná pevná částečka „prachu“ (3):



prašivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk nemocný prašivinou:

prašivina subst.f.a-kmen.žena MSS prašivina, strupatost vznikající při kožní chorobě

prašivost subst.f.i-kmen.kost StcS chorobná strupovitost kůže,

pratetka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrevní prateta, sestra babičky:

praujec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS praujec, strýc rodiče ze strany jeho matky, bratr babičky:

pravák subst.m.o-kmen.hoch StcS pravák, člověk užívající převážně pravé ruky:

právařěkač subst.m.jo-kmen.muž ESSC mluvčí v právním jednání, právník, soudce ap.

právcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo řídí směr;

pravda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS správný (náležitý) směr (

pravdědlnost subst.f.i-kmen.kost MSS spravedlnost

pravdicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pravdička, nepatrná „pravda“ (6):

pravdnomluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tlachání, žvanění, plané řeči

pravdodržě subst.m.ja-kmen.panošě StcS zastánce spravedlnosti (?):

pravdomlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pravdomluvný (člověk), kdo mluví pravdu:

pravdymlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pravdomluvný (člověk), kdo mluví pravdu:

pravdymluvič subst.m.jo-kmen.muž StcS pravdomluvný (člověk), kdo mluví pravdu:

pravdymluvnost subst.f.i-kmen.kost StcS pravdomluvnost:

pravdyřěčník subst.m.o-kmen.hoch StcS mluvčí v právním jednání:

pravdyučinitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo koná (

pravec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pravák, člověk užívající především pravé ruky:

pravedlenstivo subst.n.o-kmen.město StcS spravedlnost, spravedlivost:

pravedlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pravda, spravedlnost

pravedlivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pravda (zjevená Písmem);

pravedlivost subst.f.i-kmen.kost StcS spravedlnost, co je podle práva:

pravedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS pravda, spravedlnost

pravednost subst.f.i-kmen.kost StcS spravedlnost: (A) jednání podle řádu (lidského

pravěk subst.m.o-kmen.hoch StcS potomek (

právek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Prauek

pravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vypravování

právěpis subst.m.o-kmen.dub StcS pravopis, ortografie:

pravicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS útvar s kolmými (nevychylujícími se) stranami:

pravidlnost subst.f.i-kmen.kost MSS spravedlnost, správnost

pravidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS měřidlo, měřicí náčiní,

pravitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS pravák („pravák“):

pravna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS měřidlo, měřítko, pravítko:

právník subst.m.o-kmen.hoch StcS odborník v kanonickém právu (

právnošě subst.m.ja-kmen.panošě StcS zákonodárce, vydavatel zákona:

pravnúčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS pravnouče, pravnuk

pravnuk subst.m.o-kmen.hoch StcS pravnuk, vnuk něčího syna

pravnuka subst.f.a-kmen.žena StcS pravnučka, vnučka něčího syna

právo subst.n.o-kmen.město kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS právo

pravokrev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS krev chápaná jako tělesná šťáva ohnivé podstaty (charakterizovaná horkem a vlhkostí) a tvořící základ konstitučně-povahového typu sangvinického:

pravokrevník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk „pravokrevný“ (2):

pravokrevnost subst.f.i-kmen.kost StcS krev jako základ sangvinického typu („pravokrev“):



pravomocnost subst.f.i-kmen.kost StcS pravoplatnost:

pravona subst.f.a-kmen.žena StcS mravouka, filosofícká nauka o mravnosti:

právonosič subst.m.jo-kmen.muž StcS zákonodárce, vydavatel zákona:

pravopiesna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oslavný zpěv (k poctě bájných hrdinů ?):

pravost subst.f.i-kmen.kost StcS přímost, rovnost, přímý směr:

pravota subst.f.a-kmen.žena StcS vzpřimenost, napřimenost (

pravoučec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS právník, znalec práva

právoučec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS znalec kanonického práva („právník“):

pravouk subst.m.o-kmen.hoch MSS právník, znalec práva

právouk subst.m.o-kmen.hoch StcS znalec kanonického práva („právník“):

právuk subst.m.o-kmen.hoch MSS právník, znalec práva

prazápis subst.m.o-kmen.dub StcS základní (původní) zápis do desek:

prázden subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prázdno, volno, volný čas;

prázdeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prázdno, volno, volný čas;

prázdn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS volný čas, prázdno, volno, nepracování, zahálení

prázdně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS volný čas, prázdno, volno, nepracování, zahálení

prázdňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nečinnost,

prázdník subst.m.o-kmen.hoch MSS zahaleč

prázdno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prázdno, prázdný (ničím nevyplněný) prostor:

prázdnomluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mluvka

prázdnomlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS tlachal, žvanil, prázdný mluvka:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS tlachání, žvanění, mluvení naprázdno:

prázdnopěvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo zpívá prázdné, necudné písničky

prázdnost subst.f.i-kmen.kost StcS prázdnost, nenaplněnost:

prázdnozpěvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zpěvák marných (jalových, bohaprázdných) písní:

prázňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nečinnost,

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS tlachání, žvanění, mluvení naprázdno:

práznost subst.f.i-kmen.kost StcS prázdnost, nenaplněnost:

práždňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS napracování, odpočinek, zahálka, nicnedělání:

prážďňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nečinnost,

praženicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS místo (rošt) na oltáři k pálení kadidla:

pražma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pražma, cejn velký (

pražmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pražma, zrní obilí právě dozrálého (suchého)

prážňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS napracování, odpočinek, zahálka, nicnedělání:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS náprava, napravování

prčečník subst.m.o-kmen.hoch StcS hráč s „prčkou“ („vrhcábník“?):

prčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS okrouhlý hrací kámen (

prd subst.m.o-kmen.dub StcS plyn vypuštěný ze střev konečníkem, prd (

prdáč subst.m.jo-kmen.muž StcS člověk (vy)pouštějící větry, prďoch (

prdák subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk (vy)pouštějící větry, prďoch (

prděj subst.m.jo-kmen.muž StcS člověk (vy)pouštějící větry, prďoch (

prdel subst.m.jo-kmen.meč StcS zadnice, řiť,

prdival subst.m.o-kmen.chlap StcS povaleč, zahaleč (s tlustým zadkem):

prdíval subst.m.o-kmen.chlap MSS povaleč



prdlák subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk (vy)pouštějící větry, prďoch (

prebenda subst.f.a-kmen.žena StcS prebenda, obročí (

prebendák subst.m.o-kmen.hoch StcS prebendář, nositel působnosti (

prebendář subst.m.jo-kmen.muž StcS prebendář, nositel působnosti (

prebendát subst.m.o-kmen.pán StcS prebendář, nositel působnosti (

prebendátník subst.m.o-kmen.hoch StcS prebendář, nositel působnosti (

prebendynář subst.m.jo-kmen.muž StcS prebendář, nositel působnosti (

precessí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS průvod, slavnostně důstojný pochod zástupu lidí,

precessie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS průvod, slavnostně důstojný pochod zástupu lidí,

precl subst.m.jo-kmen.meč StcS preclík, suché křehké pečivo prstencovitého tvaru:

preclík subst.m.o-kmen.zvuk StcS preclík („precl“):

predikář subst.m.jo-kmen.muž StcS dominikán, člen kazatelského řádu:

predikatér subst.m.o-kmen.chlap StcS dominikán, člen kazatelského řádu:

predikatéř subst.m.jo-kmen.muž StcS dominikán, člen kazatelského řádu:

predikátor subst.m.o-kmen.chlap StcS dominikán, člen kazatelského řádu:

prefacie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS preface, čtená

pregéř subst.m.jo-kmen.muž StcS razič mincí:

preghauz subst.m.o-kmen.dub StcS ražebna v mincovně:

prechovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mykání, pročesávání vlny:

prejngrec subst.m.jo-kmen.peniez StcS odpad z přepáleného stříbra při výrobě mincí (

prelát subst.m.o-kmen.dub StcS vyvedúce

prelát subst.m.o-kmen.pán StcS nadřízený, osoba v nadřízeném postavení (vůči komu, kde), pán;

prelátkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS představená (duchovní):

prelátstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prelátství, úřad s příjmy „preláta“ (3):

prém subst.m.o-kmen.dub StcS krupičková vyrážka, vřídky podobné jáhlám:

préma subst.f.a-kmen.žena StcS ozdobný pásek (tkaný

prenar subst.m.o-kmen.chlap StcS kdo přepaluje stříbro:

prengad subst.m.o-kmen.dub StcS dílna k přepalování stříbra (

prengaden subst.m.o-kmen.dub StcS dílna k přepalování stříbra (

prengárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dílna k přepalování stříbra (

prengárně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dílna k přepalování stříbra (

prengrec subst.m.jo-kmen.peniez StcS odpad z přepáleného stříbra při výrobě mincí (

prennací subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS právo přepalovat stříbro:

prennér subst.m.o-kmen.chlap StcS kdo přepaluje stříbro:

prennérstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přepalování stříbra (jako živnost), řemeslo „prennéře“:

prennéř subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo přepaluje stříbro:

prennéřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přepalování stříbra (jako živnost), řemeslo „prennéře“:

prenostika subst.f.a-kmen.žena StcS předpověď budoucích věcí, pranostika (

pres subst.m.o-kmen.dub StcS lis, zařízení k zpracování materiálu tlakem,

prések subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malý lis:

presentací subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS pověření k vykonávání církevního úřadu a k požívání příslušného majetku či příjmu (

presovník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslný výrobce lisů:

prevét subst.m.o-kmen.dub StcS záchod (stavba

prevít subst.m.o-kmen.dub StcS záchod (stavba



prezentací subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS pověření k vykonávání církevního úřadu a k požívání příslušného majetku či příjmu (

prha subst.f.a-kmen.žena StcS právě dozrálé zrní („pražma¹“ 1):

prhař subst.m.jo-kmen.meč StcS jen jm. osobní

prhušle subst.f.ja-kmen.dušě StcS přehršle, množství nabrané do jedné

prch subst.m.o-kmen.zvuk StcS úprk, kvapný útěk, prchání:

prchánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vztek, prudký hněv, zapálení se zlobou;

prchanina subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS prchlivec, „prchavý“ člověk:

prchavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rostlina (snad houba) s chmýřím

prchlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS vzteklina:

prchlicě subst.m.ja-kmen.panošě StcS prchlivec, člověk „prchavý“ (

prchlík subst.m.o-kmen.hoch StcS Johanni dicto Prhlyk

prchlivost subst.f.i-kmen.kost StcS prchlivost, zlostná výbušnost,

prchlost subst.f.i-kmen.kost StcS prchlivost, zlostná výbušnost („prchlivost“ 1):

prima subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS prima, první z hodinek,

principál subst.m.o-kmen.chlap StcS hlavní žalobce:

pristilián subst.m.o-kmen.pán StcS priscillianista, stoupenec učení Priscillianova (

privét subst.m.o-kmen.dub StcS záchod (stavba

privilegie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS privilegium, výsada („obdarovánie“ 7):

privilejie subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS privilegium, výsada („obdarovánie“ 7):

prk subst.m.o-kmen.zvuk StcS (Simeon Prk

prkence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prkénko, menší deska:

prknář subst.m.jo-kmen.muž StcS prkenář, řemeslník vyrábějící prkna:

prkno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prkno, deska z podélně rozřezaného kmene:

prlenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS krasořečník, výmluvný člověk,

prlík subst.m.o-kmen.zvuk StcS Jan Prlík

próba subst.f.a-kmen.žena StcS zkouška jakosti (kovu):

probabie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS babské pokolení (

probabka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prabába, matka jednoho z prarodičů:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prospěch, co zajišťuje člověku užitek:

próběh subst.m.o-kmen.zvuk StcS probíhání, plynutí skrz něco:

probéř subst.m.jo-kmen.muž StcS prubíř, zkoušeč jakosti drahých kovů:

probierar subst.m.o-kmen.chlap StcS prubíř, zkoušeč jakosti drahých kovů:

probíjačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS průbojník, děrovač, nástroj k probíjení děr:

probodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS probodnutí, propíchnutí něčeho (čím):

próboj subst.m.jo-kmen.meč StcS proraženina, rána vzniklá proražením,

próbojník subst.m.o-kmen.zvuk StcS kovářský zahrocený nástroj k prorážení (probíjení) děr, asi zvláštní kladivo („průboj“ JgSlov 3,726):

probořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS probouraný otvor, otvor vzniklý probořením:

probořenina subst.f.a-kmen.žena StcS otvor vzniklý probořením („probořenie“):

probost subst.m.o-kmen.pán StcS správce, muž pověřený řízením někoho

proboststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřad s příjmy „probošta“ (2),

probostvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřad s příjmy „probošta“ (2),

probošt subst.m.o-kmen.pán StcS správce, muž pověřený řízením někoho

proboštstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřad s příjmy „probošta“ (2),

proboštvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úřad s příjmy „probošta“ (2),



probytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prospěch, užitek (čí), co zůstává ku prospěchu (komu):

probytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přetrvání bez úhony:

probývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úspěch, zdar:

proces subst.m.o-kmen.dub StcS těžký papežský trestní postih provinilých křesťanů,

procesí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS průvod, slavnostně důstojný pochod zástupu lidí,

procesie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS procesí, průvod, pouť, cesta

processí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS procesí, průvod, pouť, cesta

processie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS procesí, průvod, pouť, cesta

procěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS procezení, přecezení:

procěźenina subst.f.a-kmen.žena StcS procezený roztok

próčelé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS průčelí, čelní (přední) strana, fronta:

prodaj subst.m.jo-kmen.meč StcS prodej, prodání, postoupení za smluvenou peněžní částku (ze strany koho):

prodajcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prodejce („prodavač“ 1):

prodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodání, prodej (opak koupě);

prodavač subst.m.jo-kmen.muž StcS prodejce (čeho), strana prodávající (co):

prodavačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prodavačka, žena zabývající se prodejem:

prodávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodávání, prodej, směňování za peníze (opak koupě):

prodavatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS strana prodávající (komu co), „prodávajúcí“ (1):

prodávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prodejce („prodavač“ 1):

proděd subst.m.o-kmen.pán StcS praděd, otec jednoho z prarodičů,

prodějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dobrodinec, kdo svým konáním prospívá někomu:

proděvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS náplast působící proděravění hnisající zduřeniny a provalení hnisu:

prodiejcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS dobrodinec, kdo svým konáním prospívá někomu:

prodlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prodlení, opoždění, průtah:

prodľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodloužení, zvětšení do délky, protažení:

prodlévač subst.m.jo-kmen.muž StcS odkládavý člověk, kdo odsouvá plnění povinnosti:

prodlévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodlužování, delší trvání:

prodlúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodloužení:

prodřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodření, proděravění častým otěrem

produč subst.m.jo-kmen.meč StcS průduch, otvor (cesta) pro průchod vzduchu, plynu

próduch subst.m.o-kmen.zvuk StcS průduch, otvor (cesta) pro průchod vzduchu, plynu

próducha subst.f.a-kmen.žena StcS průrva ve skále

proféta subst.m+f.a-kmen.evangelista StcS prorok:

prohádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přehádání, překonání v učené disputaci:

prohaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potupení, důkladné pohanění:

prohaňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS potupení, důkladné pohanění:

prohlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyhlášení, uvedení v obecnou známost:

prohlavnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS ohniště, prostor pro hořící polena:

prohlédač subst.m.jo-kmen.muž StcS člověk pronikavého poznání, kdo prohlédá podstatu věcí:

próhleden subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS průsvitný polodrahokam, snad křišťál:

prohlédnivost subst.f.i-kmen.kost StcS průhlednost, průzračnost, čirost:

prohlub subst.m.o-kmen.dub StcS jáma prohloubená k jímání vody, jímka,

prohlubě subst.f.ja-kmen.dušě StcS jáma prohloubená k jímání vody, jímka,

prohlubeň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prohlubeň, jáma



prohlubeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jáma prohloubená k jímání vody, jímka,

prohlubina subst.f.a-kmen.žena StcS jáma prohloubená k jímání vody, jímka,

prohlubna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jáma prohloubená k jímání vody, jímka,

prohlubně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jáma prohloubená k jímání vody, jímka,

proholenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS člověk s částečně oholenou hlavou, s tonzurou

prohoľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mnich s nápadně vyholenou tonzurou:

próhon subst.m.o-kmen.dub StcS prohánění dobytka,

prohoňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prohánění

próhonišče subst.n.jo-kmen.moře StcS průhon („próhon“ 2):

prohovořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS promluvení, výrok;

prohřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS provinění, vina, zlý čin:

prohřěšnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS provinilá žena, porušitelka zákona:

prohřěšník subst.m.o-kmen.hoch StcS provinilec, porušitel zákona (práva

prohřiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS provinění, vina, zlý čin:

prohynščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS koník, malý kůň:

procházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pronikání, rozšiřování se, rozhojňování se:

procházka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS procházka, vycházka, chůze konaná pro osvěžení

prochlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ochlazení (se), částečná ztráta teploty:

próchod subst.m.o-kmen.dub StcS průchod, projití

próchodišče subst.n.jo-kmen.moře StcS průchod, chodba:

próchodnost subst.f.i-kmen.kost StcS schopnost něčeho nehmotného prostoupit něco

próchozě subst.f.ja-kmen.dušě StcS průchod, prostor k procházení:

prochozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chození, procházení se

projeleník subst.m.o-kmen.pták StcS neobvyklé zvíře podobné jelenu (?):

prójem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS průjem, častá řídká stolice:

projěsňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projasnění (zjasnění) zakalených očí k zlepšení zraku:

prójězd subst.m.o-kmen.dub StcS mít možnost (právo) průjezdu (projíždění):

prójězda subst.f.a-kmen.žena StcS mít možnost (právo) průjezdu (projíždění):

projímač subst.m.jo-kmen.meč StcS průbojník, kolářský nástroj k prorážení otvorů:

projitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projití, vykonání chůze po nějaké dráze:

projženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypálení, léčebný zásah provedený propálením (naskrz):

projženina subst.f.a-kmen.žena StcS otvor vytvořený propálením tkáně:

prokázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dosvědčení čeho, doložení čím:

proklánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proklání, probodení, proražení

proklenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prokletí, zlořečení, vyslovení kletby:

prokleščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prosekané místo v porostu zúženého řečiště umožňující rybáři umístění vakovitých sítí („měchů“):

prokletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prokletí, zlořečení, vyslovení kletby:

prokletina subst.f.a-kmen.žena StcS prokletá věc, něco zavrženého jako kulticky nečisté:

proklínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS proklínání, kletba, vyslovení kletby:

prokol subst.f.i-kmen.kost StcS rozštěp, rozštěpené místo (v kmeni

prókol subst.m.o-kmen.dub StcS rozštěp, rozštěpené místo (v kmeni

prokonsul subst.m.o-kmen.chlap StcS prokonzul, místodržitel (správce) římské provincie:

prokřiknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výkřik, zvolání

prokurátor subst.m.o-kmen.chlap StcS prokurátor, zástupce dané žalující instituce v soudním řízení:



prokysalost subst.f.i-kmen.kost StcS naprostá náboženskomravní vlažnost (otupělost):

prolamovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prolamování čeho, vytváření otvoru v nějaké stěně jejím lámáním:

proléhač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zneucťuje

prolet subst.m.o-kmen.dub StcS průlet, proletění

prolétanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prolétávání, průlet (

prolévač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zločinně prolévá krev jiné osoby (jaké),

prolévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prolévání, vylévání z nějaké části svého těla;

prolevatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo prolévá:

proležar subst.m.o-kmen.had StcS ryba setrvávající v strnulé poloze:

proležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS peněžité výlohy vynaložené na nucený pobyt („ležení“) u nějakého hospodáře („proležělé“):

prólinek subst.m.o-kmen.zvuk StcS prolínání zdobených ploch s plochami ohlazenými,

prolitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo prolévá:

prolitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vylití (ze sebe);

prólobně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otvor vysekaný do zamrzlé vodní hladiny k provzdušňování vody („okno“ 2):

prolog subst.m.o-kmen.zvuk StcS předmluva, úvodní slovo:

proloḿenina subst.f.a-kmen.žena StcS průrva, rozsedlina, prolomené místo v zemském povrchu:

prolomovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zdobení nápěvu založené na jeho rytmicko-melodickém členění:

prólub subst.m.o-kmen.dub StcS jímka, prohloubené místo zadržující vodu:

prólubně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS otvor vysekaný do zamrzlé vodní hladiny k provzdušňování vody („okno“ 2):

próluk subst.m.o-kmen.zvuk StcS průchod, průrva,

proluka subst.f.a-kmen.žena StcS průchod, průrva,

próluka subst.f.a-kmen.žena MSS průchod, průrva, štěrbina (zvl. kterou prochází světlo)

proměn subst.m.o-kmen.dub StcS výměna, vyměnění:

proměna subst.f.a-kmen.žena StcS výměna, vyměnění:

proměněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výměna

proměňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyměnění, výměna (koho/ čeho) někým/něčím jiným:

proměňenost subst.f.i-kmen.kost StcS proměnnost, (pro)měnlivost, podléhání změnám:

proměnič subst.m.jo-kmen.muž StcS penězoměnec, směnárník:

proměník subst.m.o-kmen.hoch StcS penězoměnec, směnárník:

proměnnost subst.f.i-kmen.kost StcS proměnlivost („proměňenost“):

proměňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyměňování, měnění (za něco jiného):

promluva subst.f.a-kmen.žena StcS promluva, řeč („pomluva“ 1):

promlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mluvení, řeči:

promluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS promluvení, pronesení

promluvník subst.m.o-kmen.hoch StcS mluvka, kdo rád mluví (o jiných ?):

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS promluvení, obrácení se s řečí k někomu:

promocí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS povýšení, jmenování do vyšší funkce:

pronájem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nájem („pronajětie“ 1):

pronajětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pronajetí (si), převzetí něčeho k užívání za úplatu, též jako smluvní akt:

pronajimač subst.m.jo-kmen.muž StcS pronajímatel, kdo něco pronajímá:

pronajímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pronajímání (si), „pronajětie“ (1) (čí):

pronárod subst.m.o-kmen.dub StcS rod, společenství všech potomků jedněch prarodičů koho:

pronášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prozrazování (

pronesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prozrazení, vyzrazení:



proník subst.m.o-kmen.zvuk StcS rostlina s okrouhlými listy prorostlými lodyhou (užívaná k léčení pupku), prorostlík (Bupleurum L.; ?):

pronikavost subst.f.i-kmen.kost StcS pronikavost, schopnost pronikat něčím:

proniklost subst.f.i-kmen.kost StcS pronikavost, schopnost pronikat hmotným prostředím bez jeho porušení:

proniknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS proniknutí, hlubší vniknutí do tkáně (vstřebání se):

pronos subst.m.o-kmen.dub MSS prozrazení, vyzrazení, vyjevení

prónos subst.m.o-kmen.dub StcS prozrazení, vyzrazení, vyjevení na veřejnosti:

pronositel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zrádce:

propadánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pád, zkáza:

propadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propadnutí peněžní záruky (při nedodržení určitého závazku):

propaden subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS člověk propadlý zkáze, odsouzený k záhubě (potopou ?) za své hříchy:

propadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyvrácení, zkáza způsobená propadnutím do země

propadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propadnutí do země („propadenie“ 1):

propáľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypálení, léčebný zásah propálením (naskrz) žárem žehadla:

propálenina subst.f.a-kmen.žena StcS rána vzniklá propálením tkáně:

propalevánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypalování, odstraňování propálením (naskrz):

propalidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS žehadlo, nástroj na propalování tkáně:

propalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypalování, odstraňování propálením (naskrz):

propast subst.f.i-kmen.kost StcS propast, nebezpečně hluboká rokle

propitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dát na propití (na spotřebování pitím),

proplakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS proplachování, pročišťování kloktáním:

propójčitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS co lze propůjčit do užívání:

propójčitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS propůjčovatel, kdo nějakou „propožičku“ (2) propůjčuje k užívání:

propójčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propůjčení, postoupení k užívání:

propójčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propůjčování k užívání:

propojička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propůjčení, postoupení k užívání:

proporcí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS proporce, úměrnost, vzájemný poměr jednotlivých složek:

proposicí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS předpoklad, premisa v aristotelovské logice:

própověd subst.f.i-kmen.kost StcS promluva („propověděnie“ 1):

propověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS promluva;

propověditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS věštec, kdo pronáší předpověď:

propožička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propůjčení, postoupení k užívání:

propožitčitedlnost subst.f.i-kmen.kost StcS co lze propůjčit do užívání:

propožitčitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS propůjčovatel, kdo nějakou „propožičku“ (2) propůjčuje k užívání:

propožitčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propůjčování k užívání:

propraděd subst.m.o-kmen.pán StcS prapraděd, děd prarodiče, otec „praděda“ (1):

proprobabka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS praprababička, babička prarodiče:

propud subst.m.o-kmen.dub StcS 8,958):

propuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propuštění: (A)

propúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (pro)pouštění na svobodu:

propúzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS sočení, nevražení na někoho:

prorada subst.f.a-kmen.žena StcS „proraditi“ 2):

prorádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zrádce, kdo vydává koho do něčí moci:

proraditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zrádce, kdo vydává někoho nepříteli:

proradlník subst.m.o-kmen.hoch StcS někoho) nepříteli:



proradník subst.m.o-kmen.hoch MSS zrádce

próramicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS páska (stužka) držící na ramenou oděv,

próramnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS páska (stužka) držící na ramenou oděv,

próraz subst.m.o-kmen.dub StcS proniknutí něčeho někam:

proraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zrazení, zrada:

prorazivost subst.f.i-kmen.kost StcS „osla

prorážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS oděv zdobený prošíváním („proražovaný“):

prorčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS „prořéci“ 2):

proročec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prorok (falešný ?):

proróček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS erga Proroczkonem

proročnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena mluvící z božího vnuknutí („prorokyni“ 1):

proročstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prorokování, prorocké působení, zvěstování a vykládání boží vůle:

prorok subst.m.o-kmen.hoch StcS prorok (

proroken subst.f.ja-kmen.obnož E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

proroken subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kámen

prorokohvězdník subst.m.o-kmen.hoch StcS hvězdopravec:

prorokovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prorokování, prorocká řeč:

prorokyně subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS prorokyně, žena mluvící z božího vnuknutí:

prorokyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS prorokyně, žena mluvící z božího vnuknutí:

prorub subst.m.o-kmen.dub StcS silva Prorubye

proruba subst.f.a-kmen.žena StcS silva Prorubye

prořečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS „prořéci“ 2):

próřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS úvod, prolog, počáteční modlitba (?):

prořězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS proříznutí, rozříznutí:

prosar subst.m.o-kmen.dub StcS rostlina s našedlými lodyhami, snad jablečník obecný (Marrubium vulgare L.):

prosba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS na prosbu, na pokorné požádání:

prosebnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prosebnice, přímluvkyně:

prosěč subst.f.i-kmen.kost StcS Prossyecz

prosěčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS Mikuláš Tytlmantl z proseczie

prosěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS in Proseczcze

prosědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS hloubka mezi mělčinami:

prosěk subst.m.o-kmen.zvuk StcS sub Prosek…sub Prozzek

prósěk subst.m.o-kmen.zvuk StcS sub Prosek…sub Prozzek

proselit subst.m.o-kmen.dub StcS drahokam s barvami přecházejícími jedna v druhou (?):

proselyta subst.m+f.a-kmen.evangelista StcS proselyta, kdo přešel k jiné víře („novověrec“ u židů):

prosič subst.m.jo-kmen.muž MSS prosebník

prosie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (hromadně) zrna prosa, jáhly:

prosiečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS in Proseczcze

prosina subst.f.a-kmen.žena StcS prosovina, prosná sláma:

prosinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pokrm z prosa (jahelník ?):

prositedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS orodovnice, přímluvkyně:

prositel subst.m.jo-kmen.učitel StcS prosebník, kdo o něco prosí:

proskok subst.m.o-kmen.hoch StcS pronikání, proniknutí, rozšíření se:

próskok subst.m.o-kmen.zvuk MSS platnost, váha, cena:



prósmyk subst.m.o-kmen.zvuk StcS Prosmiceh

prosně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS 21,886):

proso subst.n.o-kmen.město StcS (hromadně) zrna prosa, jáhly:

prosočitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zrádce čeho, kdo se proradně zachoval vůči čemu:

prosovina subst.f.a-kmen.žena StcS prosovina, prosná sláma:

prospěch subst.m.o-kmen.zvuk StcS rozvoj, rozkvět, zdárný vývoj:

prospěcha subst.f.a-kmen.žena StcS prospěch, zdar, blaho:

prospěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkušenost, znalost

prospěš subst.f.i-kmen.kost StcS přímluva, orodovatelské přispění (někoho svatého):

prospěš subst.m.jo-kmen.meč StcS úspěch, zdar:

prospěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prospěch, úspěch

prospěšenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prospívání, zdárný vývoj:

prospěšnost subst.f.i-kmen.kost StcS prospívání, příznivý stav:

prospievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prospívání, zdokonalování se v čem, rozvíjení čeho:

prosřědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředek, střed; (A)

prosřědnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prostřednice, zprostředkovatelka:

prostánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propadnutí v důsledku nedodržení zástavních podmínek (

prostenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prostota, nenamyšlenost (jako ctnost,

prostěradlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší kus plátna,

prostěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS větší a obvykle čtyřcípý kus plátna bez

prosticě subst.f.ja-kmen.dušě StcS velká jednoduchá dřevěná nádoba (naplněná čím) sloužící zejména jako dutá míra na sůl (

prostička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS menší dřevěná nádoba na sůl:

prostnost subst.f.i-kmen.kost StcS upřímnost, bezelstnost („prostost“ 1):

prostoleb subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
pridane_lemma_ve_sl_je ojedinělé

prostoleb subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vzácná sladkovodní ryba vyznačující se malou s tělem napohled splývající hlavou (?):

prostořěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS vlastnost (

prostost subst.f.i-kmen.kost StcS prostota, upřímnost, mravně nenarušená jednoduchost ve vztahu k někomu, bezelstnost:

prostota subst.f.a-kmen.žena StcS prostota, mravně nenarušený postoj („prostost“ 1):

prostran subst.f.i-kmen.kost StcS volný prostor;

prostrana subst.f.a-kmen.žena StcS volný prostor;

prostranek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS provazy,

prostrannost subst.f.i-kmen.kost StcS volný prostor:

prostrano subst.n.o-kmen.město StcS volný prostor;

prostranost subst.f.i-kmen.kost StcS volný prostor:

prostranstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS volný prostor;

prostřěd subst.m.o-kmen.dub StcS střed, střední část, prostředek:

prostřědcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prostředník, zprostředkovatel:

prostřědec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prostředek, střed

prostřědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střed

prostřědlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prostřednice, zprostředkovatelka:

prostřědnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prostřednice, zprostředkovatelka:

prostřědník subst.m.o-kmen.hoch StcS prostředník, zprostředkovatel („prostřědek“ (-dka) 1):

prostřědstávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mezera, prázdný prostor mezi něčím:



próstřěl subst.m.o-kmen.dub StcS prostřelenec, hořec křížatý, rostlina mající kořen oblý jakoby křížem probodený (Gentiana cruciata L.,

prostřěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS větší a obvykle čtyřcípý kus plátna bez

próstřěvek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS průtrž, kýla:

prosvěcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vysvěcení:

prosvěta subst.f.a-kmen.žena MSS osvícení, objasnění

prosvětlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS osvětlovatelka něčeho, žena prosvětlující něco:

prosviecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS osvícení, ozáření, prostoupení světlem:

proščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zamíření, usměrnění:

proščěp subst.m.o-kmen.dub StcS dřevo (tyč) na konci rozštípnuté;

proščěpa subst.f.a-kmen.žena StcS dřevo (tyč) na konci rozštípnuté;

proščěpec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS proštipec („proščěp“ 2):

proščěpek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svorka ke spojení a srůstu okrajů ran:

proščěpie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozštípnuté dřevo (?):

próščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projití, přemístění se po čem nějakým prostředím („projitie“ 1):

prošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prošení, prosba (o co koho), pokorné žádání (o co na kom);

prošívanicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prošívanice, prošívané ochranné odění horní části trupu:

prošívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prošívání: (A) protahování ozdobných stehů, vyšívání; (B) ozdoba na tkanině vytvořená prošíváním:

próštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projití, přemístění se po čem nějakým prostředím („projitie“ 1):

prótah subst.m.o-kmen.zvuk StcS prodloužení, prodlužování (z hlediska časového),

protahal subst.m.o-kmen.dub StcS výdech („prótah“ 4):

protahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS otálení („prótah“ 3):

protaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS protažení, vytažení (do délky):

protětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS protětí, proťaté (proseknuté) místo:

protičelé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS strana protilehlá straně přední (čelní):

protidan subst.m.o-kmen.dub StcS prostředek podávaný proti nemoci

protidrženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS protiklad, vztah dvou opačných (kontrastních) pojmů:

protidřvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS dveřní pažení, veřeje, co ohraničuje dveřní otvor:

protimluvnost subst.f.i-kmen.kost StcS hanění, řeč vyjadřující nesouhlas s někým (výtku

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS protimluv, protikladný (kontradiktorický) výrok, protiklad:

protimyslnost subst.f.i-kmen.kost StcS protivenství, co je druhému proti mysli, schválnost:

protináv subst.f.i-kmen.kost StcS nebeská klenba nacházející se nad kotoučem země v protipoloze k podzemí (k „návi“ ?):

protinožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS

protištie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zprotivení se, zaujetí odpůrčího postoje vůči někomu (?):

protiva subst.f.a-kmen.žena StcS odpor, protivení se, stavění se na odpor:

protiva subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS protivník, odpůrce:

protivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS protiklad, opak, opačná věc:

protivenstviečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malé strádání, snadno snesitelné utrpení:

protivilost subst.f.i-kmen.kost StcS rozbroj, různice („protivenstvie“ 4):

protivna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS šitá součást sedla (patrně řemen) vedená proti popruhu připínanému k ní (?):

protivnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS protivnice, odpůrkyně (zaujímající opačný postoj):

protivník subst.m.o-kmen.hoch StcS protivník, odpůrce (koho/čeho), zastánce opačného (odmítavého) stanoviska proti někomu

protivnost subst.f.i-kmen.kost StcS rozpor, neshoda, nesrovnalost;

protivrat subst.m.o-kmen.dub StcS kruh procházející nebeským pólem a bodem slunovratu na kruhu zvířetníku (kolur slunovratu):

protizpěv subst.m.o-kmen.dub StcS antifona, bohoslužebný zpěv střídavě zpívaný sólovým hlasem (knězem) a sborem



subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS protivení se, odporování, projevování nesouhlasu,

protonotář subst.m.jo-kmen.muž StcS protonotář, nejvyšší písař kanceláře:

prótrž subst.f.ja-kmen.obnož StcS koryto umožňující odtok vody,

prótržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS ozdoba tvořená přerušením souvislé linie plastického vzoru:

protrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS smluvený prodej:

proval subst.m.o-kmen.dub StcS otevřená rána, prasklá zanícená tkáň,

provaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prasknutí zanícené tkáně:

provaz subst.m.o-kmen.dub StcS provaz, svazek stočených vláken (

provazec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS provaz,

provázek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS provázek, slabší a kratší provaz:

provázěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (do)provázení, vyprovázení:

provaznicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS provaznice, žena provazníkova (

provazník subst.m.o-kmen.hoch StcS provazník, řemeslný výrobce provazů:

provedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS doprovázení, doprovod někoho při/na čem:

provějačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS péřová pomůcka na pročišťování něčeho zachycováním a odvíváním prachu (?):

provina subst.f.a-kmen.žena StcS provinění (čím), zlý čin spáchaný na něčí úkor:

provincí subst.f.ьja+ja-kmen.historie StcS provincie, podřízená správní oblast:

provinciál subst.m.o-kmen.chlap StcS provinciál, představený všech klášterů v řádové provincii:

proviňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS provinění se, dopuštění se viny (čím):

provlčan subst.m.o-kmen.had StcS zvíře podobající se vlku:

provod subst.m.o-kmen.dub MSS projití, přejití, vyjití

próvod subst.m.o-kmen.dub StcS vedení, usměrňující doprovod, řízení někoho při postupu nebezpečným

próvodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS průvodce, kdo (do)provází někoho:

próvodčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS kdo svým svědectvím u soudu podává důkazy, svědek:

provodič subst.m.jo-kmen.muž StcS průvodce, kdo (do)provází někoho:

próvodník subst.m.o-kmen.hoch StcS průvodce („próvodcě“):

próvodnost subst.f.i-kmen.kost StcS průkaznost, schopnost něco dokázat:

provolač subst.m.jo-kmen.muž StcS hlasatel, ohlašovatel, osoba určená k hlasitému veřejnému vyhlašování zpráv, ustanovení

provolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ústní vyhlášení, veřejné oznámení

provolávač subst.m.jo-kmen.muž StcS hlasatel, ohlašovatel, oznamovatel:

provolávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ústní vyhlašování, veřejné oznamování, provolávání:

provoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (do)provázení, doprovod („próvod“ 2):

provraz subst.m.o-kmen.dub StcS provaz, svazek stočených vláken (

provrázek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS provázek, slabší a kratší provaz:

provrtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS proděravění čeho, vytvoření otvoru skrz co:

provřieslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS povříslo, pletenec slámy k vázání snopů:

provýšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povýšení, proniknutí (prosazení) do vyššího společenského postavení (?):

provzněc subst.m.jo-kmen.peniez StcS úvod, úvodní slovo (?):

provzněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozeznění pronikavého zvuku (v souvislosti s vyhlašováním proroctví ?):

proza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS sekvence, v chrámové hudbě vložená část prozaického textu zpívaná na melodii poslední slabiky aleluja (

prozlátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nerost barvy zlata propouštějící šťávu lahodnou jako med (

prozpěva subst.f.a-kmen.žena StcS zvýšení tónu vyslovované slabiky (melodický přízvuk):

prozpěvovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prozpěvování, zpívání pro potěšení:

prozrádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zrádce, kdo někoho zrádně vydává nepříteli:



prozřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS průzor, průhled, otvor umožňující vidět skrz něco:

prozvněc subst.m.jo-kmen.peniez StcS úvod, úvodní slovo (?):

prozvněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozeznění pronikavého zvuku (v souvislosti s vyhlašováním proroctví ?):

prožáčě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS člověk nemající celé univerzitní vzdělání,

prožák subst.m.o-kmen.hoch StcS kancelářský pomocník, nedostudovaný student (?):

prožalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS provedení soudní obžaloby;

prožluklost subst.f.i-kmen.kost StcS žluklost:

prožženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vypálení, léčebný zásah provedený propálením (naskrz):

prožženina subst.f.a-kmen.žena StcS otvor vytvořený propálením tkáně:

prs subst.m+f.o+i-kmen.prs MSS prs, ňadro

pŕsek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prsíčka, malá prsa:

prsiník subst.m.o-kmen.zvuk StcS část svátečního oděvu židovské ženy („náprsník“ 2):

prsiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS náprsní řemení u koňského postroje:

prsk subst.m.o-kmen.zvuk StcS prskavka, netýkavka, rostlina se semeny při doteku vystřelovanými z chlopní obalu (?):

prskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kozí páření:

prskovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozstřikování slin (potřísňujících okolí):

prsně subst.f.ja-kmen.kršně plurale_tantum MSS pláty, část brnění kryjící hruď

prsnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS část svátečního oděvu židovské ženy („prsník“ 1):

prsník subst.m.o-kmen.zvuk StcS část svátečního oděvu židovské ženy („náprsník“ 2):

prsosiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS náprsní řemení u koňského postroje:

prsoviny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS náprsní řemení u koňského postroje:

prsplech subst.m.o-kmen.zvuk StcS ochranné odění prsou bojovníka,

prst subst.f.i-kmen.kost StcS prsť, půda, hlína, zem v sypkém stavu (rozdrobená):

prst subst.m.o-kmen.dub StcS prst, jeden z pěti ohebných útvarů na konci lidské ruky se schopností hmatu a uchopení:

prsták subst.m.o-kmen.pán StcS zloděj kradoucí obratnými prsty, dlouhoprsťák (

prsták subst.m.o-kmen.zvuk StcS daktyl, metrická stopa složená z jedné slabiky dlouhé

prstec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS koneček (špička) prstu, poslední článek prstu u ruky:

prstéček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS koneček (špička) prstu, poslední článek prstu u ruky:

prstečník subst.m.o-kmen.zvuk StcS daktyl, metrická stopa složená z jedné slabiky dlouhé

prstek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prstík, malý „prst“ (1):

prsten subst.m.n-kmen.kámen StcS prsten, kroužek

prstenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prsten („prsten“ 1):

prstének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prstýnek, ozdobný kroužek z drahého kovu navlékaný na prst:

prsteník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslný výrobce prstenů (zlatník):

prták subst.m.o-kmen.hoch StcS příštipkář, švec opravující starou obuv:

prúček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pulec, larva žáby třepetavě se pohybující ve vodě:

prúd subst.m.o-kmen.dub StcS proud, prudký tok,

prudkost subst.f.i-kmen.kost StcS rychlost, chvat, spěch:

pruh subst.m.o-kmen.zvuk StcS šrám, rýha na kůži člověka,

prúha subst.f.a-kmen.žena StcS šrám, rýha na kůži člověka,

pruháč subst.m.jo-kmen.meč StcS pruhovaná látka, tkanina zdobená pruhy:

pruhatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS různobarevně pruhovaná látka (tkanina):

pruhatina subst.f.a-kmen.žena StcS různobarevně pruhovaná tkanina („pruhatec“):

pruhlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zařízení na chytání ptáků do osidla (oka) připevněného ke konci pružného stromku ohnutého k zemi, který se při uvíznutí ptáka narovná (a vynese jej do výše):



pruholt subst.m.o-kmen.dub StcS drahokam žíhaného (pruhovaného) zbarvení (?):

prunk subst.m.o-kmen.zvuk StcS léčivá bylina s brunátnými květy, patrně mateřídouška dymián (

prus subst.m.o-kmen.had StcS mimochodník, kůň kráčející oběma nohama jedné strany současně (tedy pomalejší než „oř“):

prusplech subst.m.o-kmen.zvuk StcS ochranné odění prsou bojovníka,

prustplech subst.m.o-kmen.zvuk StcS ochranné odění prsou bojovníka,

prustvorc subst.m.jo-kmen.peniez StcS puškvorec (Acorus), léčivá bylina, užívaná

prustvořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc StcS puškvorec (Acorus), léčivá bylina, užívaná

prustvurc subst.m.jo-kmen.peniez StcS puškvorec (Acorus), léčivá bylina, užívaná

prúšč subst.m.jo-kmen.meč StcS žížala, dešťovka, kroužkovitý červ žijící v orné půdě (?):

prušplech subst.m.o-kmen.zvuk StcS ochranné odění prsou bojovníka,

prut subst.m.o-kmen.had singulare_tantum StcS potěr, malé rybky (

prútek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS proutek, nový výhonek z kořene

prútíce subst.n.jo-kmen.moře StcS proutíčko, drobné proutí:

prútičie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proutí

prútíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS křovíčko, mlází, porost z mladých výhonků různých dřevin:

prútie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mlází, porost z mladých výhonků různých dřevin:

prútina subst.f.a-kmen.žena StcS mlází, křoví, křovina:

prúžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS proužek, užší pruh vyznačující se odlišnou barvou:

pružina subst.f.a-kmen.žena StcS válečný stroj (prak) vrhající kameny nebo střely na principu luku

prváčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prvenství, první (přední, nejdůležitější) postavení:

prvák subst.m.o-kmen.hoch StcS Sigmund Prvák

prvcě subst.f.ja-kmen.přě StcS rostlina kvetoucí brzy na jaře, snad prvosenka jarní (Primula officinalis L.):

prven subst.m.o-kmen.pán StcS První (

prvěnák subst.m.o-kmen.hoch StcS první člověk, první lidské stvoření, Adam (

prvenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prvorozenec, syn narozený jako první:

prvěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prvorozenec, dítě narozené jako první

prvěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn StcS kvardián, představený konventu minoritů (

prvěnky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prvopočátek, východisko, původ:

prvenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prvotiny

prvenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prvotiny

prvně subst.n.nt-kmen.kuřě StcS prvorozený potomek (

prvnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK StcS prvorozenec, syn narozený jako první:

prvnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prvotiny, první díl z úrody a chovu dobytka určený k oběti:

prvnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prvorození potomci („prvenstvie“ 1):

prvník subst.m.o-kmen.hoch StcS první (

prvnitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS přední jedinec („prvěnec“ 3):

prvnod subst.m.o-kmen.dub StcS úvodní liturgický zpěv:

prvnost subst.f.i-kmen.kost MSS prvotiny

prvnota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS pruh země zasvěcený Bohu jako obětní dar (a určený kněžím na bohoslužby v čem):

prvobrada subst.f.a-kmen.žena StcS první vousy (chmýří) na bradě:

prvočin subst.m.u-kmen.čin StcS první výtvor, pradílo:

prvodržě subst.n.nt-kmen.kuřě StcS vladař, velmož, přední držitel moci; kalk:

prvodržitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS vrchnost, pán, feudální držitel:



prvohlas subst.m.o-kmen.dub StcS subjekt, podmět (výchozí pojem

prvohonec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS představený (

prvojmě subst.n.n-kmen.jmě StcS podmět, základní větný člen uváděný zpravidla v čele věty:

prvoklat subst.m.o-kmen.dub StcS exorcismus, předstupeň církevní klatby, vymítání ďábla:

prvoně subst.f.ja-kmen.dýně StcS první z kněžských hodinek (modliteb na jednotlivé hodiny dne):

prvoosnova subst.f.a-kmen.žena StcS prazáklad, prapodstata, prvotní neuspořádaný stav později uspořádaného celku:

prvopočátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prvopočátek, úplný počátek, nejprvnější doba:

prvoródcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prarodič, první rodič (

prvorodec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prvorozenec, prvorozený potomek (mužský

prvoródek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prvorozenec, prvorozený potomek (mužský

prvorodicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prvorodička, žena poprvé porodivší:

prvorodičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prvorozenci (

prvorodilost subst.f.i-kmen.kost StcS prvorozenství („prvorodičstvie“ 2):

prvorodilstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prvorozenství („prvorodičstvie“ 2):

prvorodiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS prvotiny, první plodiny země obětované Hospodinu:

prvorodkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS prvorodička („prvorodicě“):

prvorodně subst.n.nt-kmen.kuřě StcS prvorozenec, prvorozené mládě (

prvorodstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prvorozené potomstvo („prvenstvie“ 1):

prvorozenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prvorozenec, dítě nebo zvířecí mládě narozené jako první

prvoroźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS prvorozenec, prvorozený syn;

prvorozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prvorozenství, právo prvorozenství

prvoroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS narození někoho jako prvního:

prvoroźenina subst.f.a-kmen.žena StcS prvorozenec, prvorozený jedinec z koho:

prvoroźenost subst.f.i-kmen.kost StcS první díl, prvotiny (

prvorozenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prvorozenství, právo prvorozenství

prvoroźenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prvorozené potomstvo („prvenstvie“ 1):

prvoroznost subst.f.i-kmen.kost StcS první díl, prvotiny (

prvořěč subst.f.i-kmen.kost StcS předmluva

prvospi subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum StcS první část noci, doba prvního spánku do půlnoci;

prvospie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS první část noci, doba prvního spánku do půlnoci;

prvost subst.f.i-kmen.kost StcS prvotiny, první díl určený k oběti:

prvostánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo první (z koho) vstal z mrtvých:

prvostnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS prvnička (

prvostvořenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS první člověk stvořený Bohem, Adam:

prvostvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS první člověk stvořený Bohem, Adam:

prvot subst.f.i-kmen.kost StcS prvotiny, první díl hospodářských produktů („prvenstvie“ 2):

prvota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS prvotiny, první díl hospodářských produktů („prvenstvie“ 2):

prvotina subst.f.a-kmen.žena StcS prvotiny, Hospodinu obětovaný první díl zralých a nejlepších plodin a prvorozených samčích mláďat;

prvotiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum StcS prvotiny, Hospodinu obětovaný první díl zralých a nejlepších plodin a prvorozených samčích mláďat;

prvotnost subst.f.i-kmen.kost StcS prvenství, první místo, nejvýznamnější postavení:

prvovstanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo první (z koho) vstal z mrtvých:

prvovstánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo první vstal z mrtvých

prvovstánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS první vzkříšení, první zmrtvýchvstání:

prým subst.m.o-kmen.dub StcS ozdobný pásek (tkaný



prysk subst.m.o-kmen.zvuk StcS puchýř („pryskýř“):

prýskanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prýštění, vytékání proudem:

pryskéř subst.m.jo-kmen.meč MSS puchýř

pryskeřicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pryskyřice, tuhnoucí šťáva vytékající z poškozené kůry stromů, užívaná

pryskeřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS locika, rostlina vypouštějící při porušení šťávu:

pryskeřičník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pryskyřník, rostlina působící na pokožce puchýře (jako plamínek):

pryskýra subst.f.a-kmen.žena StcS kadidlo (?):

pryskyrník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pryskyřník, rostlina působící na pokožce puchýře (jako plamínek):

pryskýř subst.m.jo-kmen.meč StcS puchýř, pryskýř (obec.), bolák, vřed, chorobná vypouklina na kůži naplněná tkáňovou (nezřídka vytékající) tekutinou, řidčeji zbujelou tkání, nádor:

pryskyřicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pryskyřice, tuhnoucí šťáva vytékající z poškozené kůry stromů, užívaná

pryskyřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS locika, rostlina vypouštějící při porušení šťávu:

pryskyřičník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pryskyřník, rostlina působící na pokožce puchýře (jako plamínek):

pryskyřník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pryskyřník, rostlina působící na pokožce puchýře (jako plamínek):

prýšč subst.m.jo-kmen.meč StcS rostlina působící puchýře (

prýščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prýštění, vytékání tenkým zurčivým proudem:

prznicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS hruška pokrytá skvrnami

prznivost subst.f.i-kmen.kost StcS nečistota, špína:

prznost subst.f.i-kmen.kost StcS ohavnost, jev poskvrňující pravou víru („nečistota“ 5):

pržina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS stéblo

pržňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS smilstvo, mravní poskvrňování se hříšným tělesným stykem:

přad subst.m.o-kmen.dub StcS (ruda vyhlížející jako) řeřavý uhel (?):

přadénko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přadénko, malé „přadeno“ 1:

přadeno subst.n.o-kmen.město StcS přadeno, svitek stočené napředené příze,

přadlé subst.f.ьja-kmen.paní StcS přadlena, žena vyrábějící (předoucí) přízi:

přadlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS přadlena („přadlé“):

přadlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přadlenka:

přadličstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přadláctví, přadlácké řemeslo

přaska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přezka, zapínadlo spojující dva konce pásu (často ozdobné):

přaskář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslný výrobce přezek:

přáslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS pruh území, pás krajiny, ohraničené území:

přátro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS truhla na ukládání šatstva (

přě subst.f.ja-kmen.přě StcS pře, rozepře, střetnutí různých postojů: (A) svár, projev nejednoty,

přěběh subst.m.o-kmen.zvuk StcS přeběhnutí, přemístění z daného místa na nějaké jiné:

přěběrač subst.m.jo-kmen.muž StcS přebírač („otměsitel“):

přěběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přeběhnutí, přemístění se:

přěbitovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS kořist, lup, násilím odcizený majetek (?):

přěboj subst.m.jo-kmen.meč StcS loupeživé napadení, útok spojený s oloupením;

přěbojnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS přemožitelka koho, vítězka nad kým:

přěbojničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS loupež („přěboj“):

přěbojník subst.m.o-kmen.hoch StcS lupič, zbojník, loupící útočník:

přěbojnistvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS loupež („přěboj“):

přěbojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přemožení, podmanění

přěbojovník subst.m.o-kmen.hoch StcS lupič, zbojník, loupící útočník:

přěbránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přepravení, přemístění:



přěbytedlník subst.m.o-kmen.hoch StcS obyvatel („přěbyvač“):

přěbytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přebytek, co přebývá (je navíc):

přěbytelník subst.m.o-kmen.hoch StcS obyvatel („přěbyvač“):

přěbyvač subst.m.jo-kmen.muž StcS obyvatel čeho, kdo bydlí, přebývá v/na čem,

přěbyvačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS obyvatelka:

přěbyvadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS komůrka, malá místnost (kóje) k dočasnému pobytu:

přěbyvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přístřeší, útulek k dočasnému (přechodnému) pobytu:

přěbývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přebývání, bydlení, (

přěbyvatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS obyvatel čeho, kdo bydlí, přebývá v/na čem,

přec subst.m.jo-kmen.vítěz StcS proselyta, kdo přešel k jiné víře („novověrec“ u židů):

přěcka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přezka, zapínadlo spojující dva konce pásu (často ozdobné):

přeclík subst.m.o-kmen.zvuk StcS preclík („precl“):

přěčes subst.m.o-kmen.dub StcS místo na kůži poškozené nadměrným škrábáním

přěčest subst.f.i-kmen.kost
zaklad-bezkoncovkove_tvary-čest/tvary_s_koncovkou-

čest+čst+čct+ct
StcS velebnost, mimořádná důstojnost:

přěčiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přečin, provinění, přestoupení úmluvy

přěčitánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS čtení, pročítání

přěčitatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS předčitatel:

přědánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předkrm, pokrm předkládaný před hlavním jídlem (?):

přědběh subst.m.o-kmen.hoch StcS běžec běžící vpředu před někým:

přědběh subst.m.o-kmen.zvuk StcS předstih, předcházení před kým:

přědběha subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

přědběha subst.m+f.a-kmen.vladyka StcS kdo běží

přědběhač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo běží

přědběhatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo běží

přědběhčí subst.m.ьja-kmen.sudí StcS předchůdce („přědběh 2“):

přědběhoza subst.f.a-kmen.žena StcS průsečík (zdánlivých) drah Měsíce a Slunce chápaný jako bod výstupu Měsíce na klenbu nebeskou, tzv. uzel výstupný – dračí hlava (

přědběhún subst.m.o-kmen.pán StcS kdo běží

přědběž subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo běží

přědběžcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo běží

přědběžě subst.m.ja-kmen.panošě StcS kdo běží

přědběžec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS kdo běží

přědbyt subst.m.o-kmen.dub StcS co je před bytím (chaos ?):

přědčina subst.f.a-kmen.žena StcS úvodní modlitba (přípravný zpěv) před proměňováním:

přěddánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předkrm, pokrm předkládaný před hlavním jídlem (?):

přěddomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS krytý přístavek před budovou („přědvratie“):

přěddveřina subst.f.a-kmen.žena StcS vodorovná

přědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přědchůdce:

přědečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předci, příslušníci téhož rodu v minulosti:

přědedřvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS krytý prostor přede dveřmi:

přědejhřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předehra, předcházející hrám:

přědek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předchůdce, kdo časově předchází komu v téže funkci

přědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předek, přední část, přední strana:

přědence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS Jan prziedencze



přědenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS s Předeničkú

přědeno subst.n.o-kmen.město StcS přadeno, svitek stočené napředené příze,

přědeslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS předurčení

přědezdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prostor před hradební zdí,

přědhodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS období před hody:

přědhradie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ohrazený

přědchod subst.m.o-kmen.dub StcS příchod před něčím jiným:

přědchódcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS předchůdce

předchozě subst.m.ja-kmen.panošě MSS předchůdce

přědchozě subst.m.ja-kmen.panošě StcS kdo jde vpředu, kdo vede jiné:

přědchózě subst.m.ja-kmen.panošě StcS kdo jde vpředu, kdo vede jiné:

přědieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přetrhávání, přerývání (

přědiv subst.m.o-kmen.dub StcS velký div, předivný úkaz:

přědivo subst.n.o-kmen.město singulare_tantum StcS příze, vlákna sloužící k předení (len, konopí

přědjda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS preambule, záhlaví uvádějící v misálu text k danému svátku; podle lat:

přědjednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS

přědjězdec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jezdec jedoucí před někým

přědjězdník subst.m.o-kmen.hoch StcS jezdec jedoucí před někým

přědjiezdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS jezdec jedoucí před někým

přědjieždka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS předznamenání, předzvěst:

přědjitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projevení své vstřícnosti vůčiněkomu:

přědkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přednášení o čem, předkládání výkladů čeho posluchačům:

přědkostelé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vstupní síň v kostele, chrámová předsíň:

přědkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni StcS předchůdkyně, žena předcházející komu v tomtéž postavení:

přědlí subst.f.ьja-kmen.paní StcS přadlena, žena vyrábějící (předoucí) přízi:

přědlicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS přadlena („přadlé“):

přědlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přadlenka:

přědloktie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předloktí:

přědloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zaujetí něčím, soustředěné úsilí o něco, zaměření na něco:

přědložitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco předkládá:

přědlud subst.m.o-kmen.dub MSS přelud

přědměstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nejbližší okolí města (

přědměščák subst.m.o-kmen.hoch StcS obyvatel osady před uvedeným městem, obyvatel „přědměstie“ (2):

přědměščěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn StcS obyvatel osady před uvedeným městem, obyvatel „přědměstie“ (2):

přědmluva subst.f.a-kmen.žena StcS úvodní promluvení, úvodní slovo:

přědmlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS řečník, mluvčí, kdo mluví v zájmu někoho před soudem (

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úvodní slovo (

přědna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS preface, úvodní mešní modlitba před proměňováním:

přědnesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přednostní postavení:

přědník subst.m.o-kmen.hoch StcS poustevník – anachórét, mnich žijící osamoceně a požívající zvláštní

přědnost subst.f.i-kmen.kost StcS přednost, přednostní postavení:

přědnošě subst.m.ja-kmen.panošě StcS korouhevník, praporečník, kdo nosí před vojenskou jednotkou korouhev (jako společný znak jejích příslušníků):

přědojdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS chůze (

přědoprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS rozhodčí urovnavší spor dohodou (o příměří) ještě před jejím pozdějším porušením vyžadujícím nové urovnání:



přědpeklé subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předpeklí, posmrtný příbytek nezavržených nacházející se před

přědpis subst.m.o-kmen.dub StcS nadpis, titul čeho, nápis umístěný před něčím:

přědpísař subst.m.jo-kmen.muž StcS přední (

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předurčení, (u)stanovení něčeho budoucího:

přědpostavitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo staví (klade) něco někam dopředu, předkladatel něčeho (před někým ?):

přědpověd subst.f.i-kmen.kost StcS předchozí výrok zdůvodňující příslušný závěr:

přědpoviedač subst.m.jo-kmen.muž StcS věštec, kdo předpovídá budoucnost, hadač:

přědpřěvořie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie StcS podpřevor, zástupce převora:

přědpřísaha subst.f.a-kmen.žena StcS přísaha podmiňující soudní rozhodnutí konaná před zahájením následného soudního jednání (Klabouch, České soudnictví, s. 183,321):

přědrodič subst.m.jo-kmen.muž StcS předkové, prarodiče (

přědrubnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS zahloubený prostor (před domem ?) sloužící k ukládání potravy:

přědrynéř subst.m.jo-kmen.muž StcS bojovník řazený do čela bitevního šiku:

přědřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prodření, rozedření naskrz:

přědsějitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS další působení, pokračování v činnosti:

přědsěvzětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projednání, společné posouzení:

přědsien subst.f.i-kmen.kost StcS ohrazený prostor před vstupní místností do obydlí, dvůr:

přědsienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uzavřený prostor před vnitřnější částí budovy,

přědstih subst.m.o-kmen.zvuk StcS postavení vpředu ve směru někoho pohybujícího se:

přědstihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS pronásledování, stíhání:

přědstřešie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přístřešek

přědstřěšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prostor vpředu pod přístřeškem:

přědstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS skutek porušující boží zákon (upřednostněním vůle člověka); podle

přědstupník subst.m.o-kmen.hoch StcS člověk porušující boží zákon („přědstúṕením“ 1); podle

přědvěděnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS osoba předurčená k danému posmrtnému údělu,

přědvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (z)vědění (

přědvratie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS krytý prostor (přístřešek) před vraty (

přědvzvěditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS (před)zvěstovatel, kdo oznamuje něco budoucího:

přědzdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS prostor před hradební zdí,

přědznamenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS předobraz, jev mající vlastnosti něčeho významnějšího budoucího, jev předznamenávající co:

přědzpěv subst.m.o-kmen.dub StcS krátký sólový předzpěv před sborovým přezpíváním žalmu či chvalozpěvu:

přědzpěvák subst.m.o-kmen.hoch StcS předzpěvák, kdo předzpěvuje, zpěvák antifony:

přědzračie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zjevení, ukázání se někomu (před jeho zraky):

přědzvěditel subst.m.jo-kmen.učitel StcS (před)zvěstovatel, kdo oznamuje něco budoucího:

přěházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vzájemné překonávání se kupujících v nabídce vyšší ceny:

přěhbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohbí, kloub

přěhládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přehlížení

přěhlédač subst.m.jo-kmen.muž StcS zkoumatel čeho, kdo prozkoumává něco:

přěhojnost subst.f.i-kmen.kost StcS převelká hojnost, mimořádné množství:

přěhověnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyhovění, vyjití vstříc:

přěhršle subst.f.ja-kmen.dušě StcS přehršle, množství nabrané do jedné

přěhrštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přehršle, množství nabrané do jedné

přěhyb subst.m.o-kmen.dub ESSC ohbí, pohyblivé spojení kostí, kloub

přěchod subst.m.o-kmen.dub ESSC přechod, přejití n. přecházení

přěchovávač subst.m.jo-kmen.muž StcS přechovávač (koho), kdo někomu nezákonně poskytuje úkryt:



přěchozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přecházení, přechod

přěchoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejití

přěchvala subst.f.a-kmen.žena StcS mimořádná chvála, oslavné chválení;

přěchýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odchýlení, nachýlení:

přějdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejití, překonání nějaké překážky chůzí:

přějědina subst.f.a-kmen.žena StcS nadmíru mimořádná nákaza, nakažlivá nemoc:

přějětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS násilné převzetí, zmocnění se;

přějhrav subst.m.o-kmen.dub StcS předehra před závažnější liturgickou pasáží (?):

přějhrávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přehrávání, opakované hraní od začátku do konce:

přějimač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo rušivě zasahuje,

přějímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejímání, osvojování si (něčeho):

přějištie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS projevení vstřícnosti vůči někomu (?):

přějitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejití, projití něčím:

přěkázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS překážení, bránění (v čem), působení potíží znesnadňujících něco:

přěkaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS překážka, co brání pohybu vpřed:

přěkážěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS překážení, bránění (v čem), působení potíží znesnadňujících něco:

přěkážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS překážka, potíž, nesnáz

přěklad subst.m.o-kmen.dub ESSC opracovaný kus dřeva přeložený přes něco jako spojnice, trám

přěkladač subst.m.jo-kmen.muž StcS překladatel, kdo překládá do jiného jazyka:

přěkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přestavba, překládání,

přěkladatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS překladatel, kdo překládá do jiného jazyka:

přěklopotánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS ukvapené jednání:

přěkopa subst.f.a-kmen.žena ESSC příkop, příkopa (dial.), strouha

přěkopec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší (užší n. mělčí) příkop

přěkopicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stružka (?)

přěkot subst.m.o-kmen.dub StcS překotně, o překot, kvapně, rychle:

přěkup subst.m.o-kmen.dub ESSC následný prodej koupeného zboží provozovaný pro zisk

přěkupník subst.m.o-kmen.hoch StcS překupník, kdo nakupuje zboží pro zisk z následného prodeje

přělaz subst.m.o-kmen.dub MSS přelézání, přechod

přělepec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivý obklad položený (přilepený) přes postižené místo, náplast

přělepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivý obklad položený (přilepený) přes postižené místo, náplast

přělest subst.f.i-kmen.kost MSS oklamání, podvod, lest, klam

přělet subst.m.o-kmen.dub ESSC přelet (ptáků)

přělevač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo kontroluje náležitou míru nádob k nalévání nápojů (?):

přěloh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC úhor

přělomenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přelomení, zlomení

přěloḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přelomení, rozlomení:

přěloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přeložení, položení přes sebe:

přělstník subst.m.o-kmen.hoch StcS vychytrale lstivý člověk, kdo si počíná úskočně

přělščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS oklamání, obelstění;

přělud subst.m.o-kmen.dub MSS klam, šalba, mámení, lest:

přěluda subst.f.a-kmen.žena MSS klam, šalba, mámení, lest:

přěludač subst.m.jo-kmen.muž StcS svůdce lidí, zlý duch lstí ohrožující pravověrnost lidí:

přěludník subst.m.o-kmen.hoch StcS podvodník, kdo křivě posuzuje někoho v náboženskomravním hodnocení:



přěludstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS klam, podvod

přěludstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mámení, šálení, klam, lest:

přělúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS klam, lest, mámení

přělúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přelstění, ošálení, lest:

přěluzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS šálení, mámení, klam,

přěluzstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS mámení, šálení, klam, lest:

přěmahač subst.m.jo-kmen.muž StcS přemahatel (koho/čeho), kdo přemáhá někoho

přěmáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemáhání, zdolávání nějakého odpůrce:

přěmahatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS přemahatel (koho/čeho), kdo přemáhá někoho

přěmietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přemýšlení, uvažování, rozvažování

přěmiezhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS plané řeči, klamné mluvení:

přěminutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pominutí, zaniknutí

přěmluva subst.f.a-kmen.žena MSS promluva, předmluva

přěmlúvač subst.m.jo-kmen.muž StcS vypravěč neskutečných, smyšlených příběhů:

přěmlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmlouvání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mnohomluvnost, upovídanost:

přěmnoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS velké rozmožení

přěmnožstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS velké množství, hojnost, nadbytek

přěmnožstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přečetné množství, mimořádně velký počet:

přěmohač subst.m.jo-kmen.muž StcS přemahatel (koho/čeho), kdo přemáhá někoho

přěmóžcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přemožitel (koho/čeho), kdo vítězí (nad kým/čím):

přěmoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemožení, porážka („poraženie“ 2):

přěmožitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS přemožitel (koho/čeho), kdo vítězí (nad kým/čím):

přěmraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadmíru velká zima, silný mráz:

přěmykač subst.m.jo-kmen.muž StcS překupník, obchodník kupující a následně prodávající zboží za účelem dalšího zisku:

přěmykačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS překupnice:

přěmýšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přemýšlení, uvažování (o čem), myšlení (na co):

přěmyšlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS promýšlení čeho, uvažování o čem:

přěmyšľovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přemýšlení, uvažování, úvaha

přěnábytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS nadměrný majetek, jmění přesahující potřebu:

přěnalezovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozhodnutí

přěnesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přenesení, přemístění:

přěnešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přenesení, přemístění:

přěnositel subst.m.jo-kmen.učitel StcS zprostředkovatel čeho, kdo přenáší co od původce k uživateli:

přěnožed subst.m.o-kmen.had StcS živočich s mnoha nohama, snad svinka (Armadillidium):

přěnožod subst.m.o-kmen.had StcS živočich s mnoha nohama, snad svinka (Armadillidium):

přěokrášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadměrné okrášlení, mimořádně veliké ozdobení:

přěor subst.m.o-kmen.chlap StcS převor, náměstek opata ve společenství řeholníků:

přěpad subst.m.o-kmen.dub StcS přepad, přetok, zařízení umožňující výtok vody přes okraj nádrže:

přěpadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS propadnutí, ztráta:

přěpadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zhubnutí, úbytek na váze:

přěpásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přepásání, stažení oděvu v pase něčím upevňujícím:

přěpasek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS svrchní část ženského oděvu s dlouhými rukávy:

přěpečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propečení, důkladné pečení, vypečení:



přěpěvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS zpěv, zpěvavá recitace (

přěplach subst.m.o-kmen.zvuk MSS zážitek vzbuzující strach, hrůzu

přěplacha subst.f.a-kmen.žena MSS zážitek vzbuzující strach, hrůzu

přěplašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS úlek, zděšení:

přěplata subst.f.a-kmen.žena StcS nadměrné zaplacení;

přěplav subst.m.o-kmen.dub StcS přístav, místo dosažitelné po přeplavení:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přeplavení, překonání vodní plochy lodí:

přěpona subst.f.a-kmen.žena ESSC blána v dutině hrudní, bránice

přěpovýšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mimořádné vyzdvižení, povznesení:

přěpraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vystavení přílišnému žáru:

přěpsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zápis:

přěptač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zkoumá, důkladně zjišťuje co:

přěptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přeptání, dotázání se na co:

přěptávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přeptávání, dotazování:

přěpusta subst.f.a-kmen.žena MSS boží dopuštění, osud, sudba

přěpuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS propuštění, vyvázání, uvolnění ze závazku:

přěpúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS smršť, příval:

přěpytač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo zkoumá, důkladně zjišťuje co:

přěradost subst.f.i-kmen.kost StcS nadmíru silně projevovaná radost:

přěroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mimořádné přirůstání, nadměrný růst:

přěrov subst.m.o-kmen.dub ESSC příkop, snížené místo vzniklé původně přerytím půdy, zvl. s nahromaděnou vodou, močál, bažina

přěrub subst.m.o-kmen.dub ESSC zahloubený prostor sloužící k ukládání potravy

přěruba subst.f.a-kmen.žena ESSC zahloubený prostor sloužící k ukládání potravy

přěrubnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS zahloubený prostor (před domem ?) sloužící k ukládání potravy:

přěrušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS poškození, znehodnocení:

přěrušitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS porušovatel, přestupník, kdo porušuje něco závazného:

přěryt subst.m.o-kmen.dub ESSC vyvýšené místo přerušující souvislou vodorovnou plochu, zvl. násep, hráz

přěrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyvýšené místo přerušující souvislou vodorovnou plochu,

přěřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přeřezání, rozdělení něčeho,

přěřiekatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo něco přeříkává, nahlas opakuje:

přěsada subst.f.a-kmen.žena ESSC sazenice, mladá rostlina určená k přesazení

přěsědnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS uvíznutí v hrdle, zaskočení:

přěsěka subst.f.a-kmen.žena ESSC povinnost poddaných prosekávat cestu lesem n. dávka tuto službu nahrazující

přěselnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS košík

přěsěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS překročení (?):

přěschlost subst.f.i-kmen.kost StcS vyschlost, vyschnutí:

přěska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přezka, zapínadlo spojující dva konce pásu (často ozdobné):

přěskač subst.m.jo-kmen.meč StcS jen jm. místní

přěskáčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přeskočení, vynechání, vypuštění něčeho:

přěskář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslný výrobce přezek:

přěskok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vynechání něčeho, „přěskáčka“

přěslen subst.m.o-kmen.dub StcS přeslen, kotouček navlečený na vřetenu přeslice působící a usnadňující jeho otáčení,

přěslének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malý „přěslen“ (1):

přěslib subst.m.o-kmen.dub MSS nevyšší slib (zaslíbení se bohu)



přěslicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS přeslice, tyč, na níž je navlečen len určený k spředení:

přěslička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přeslička, rostlina s drobnými šupinkovitými listy v přeslenech podobná sítině (Equisetum L.):

přěsličník subst.m.o-kmen.hoch StcS řemeslník vyrábějící přeslice:

přěsľub subst.m.o-kmen.dub MSS nevyšší slib (zaslíbení se bohu)

přěslyšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slyšení

přěslyšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS vyslechnutí, slyšení někoho:

přěsměna subst.f.a-kmen.žena StcS směna peněz:

přěsnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS nekvašený chléb připravovaný Židy jako připomínka jejich odchodu z Egypta (

přěsníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS malý „přěsník“, nekvašený chléb:

přěsník subst.m.o-kmen.zvuk StcS nekvašený chléb („přěsnicě“ 1):

přěsnost subst.f.i-kmen.kost StcS potravina neupravovaná kvašením

přěsol subst.f.i-kmen.kost ESSC slaná voda, roztok soli

přěspořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozmnožení, zvětšení, vzrůst:

přěspřiroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS metafyzika:

přěstánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS skončení, pominutí:

přěstat subst.f.i-kmen.kost StcS bez ustání, bez přestávky:

přěstať subst.f.i-kmen.kost MSS

přěstávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přerušování, přestávka:

přěstavník subst.m.o-kmen.hoch StcS patriarcha, vyšší biskup („patriarcha“ 2):

přěstěh subst.m.o-kmen.zvuk StcS pesach („přějitie“ 2):

přěstěhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přestěhování, uvedení do jiného sídla:

přěstěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přestěhování, přesídlení,

přěstěžitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS kdo stěhuje, přesidluje někoho:

přěstíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pronásledování, stíhání

přěstihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pronásledování, stíhání

přěstník subst.m.o-kmen.zvuk StcS nekvašený chléb („přěsnicě“ 1):

přěstrach subst.m.o-kmen.zvuk MSS strach, hrůza

přěstracha subst.f.a-kmen.žena MSS strach, hrůza

přěstup subst.m.o-kmen.dub ESSC prohřešek

přěstúpcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přestupník, provinilec

přěstúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS překročení, přejití, přechod

přěstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejití, překročení:

přěstupitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena, která přestupuje něco, přestupnice (

přěstupitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS přestupník, provinilec

přěstupnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS žena, která přestupuje něco, přestupnice (

přěstupník subst.m.o-kmen.hoch StcS přestupník čeho, kdo porušuje co;

přěstupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přestupování něčeho, proviňování se (proti čemu):

přěsušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS důkladné osušení:

přěsvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svědectví:

přěsvědečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS svědectví („přěsvědčenie“):

přěščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přejití, překročení, přechod

přěštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přejití, překročení, přechod

přěta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka StcS hrozba, pohrůžka:

přětieženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přetížení, nadměrné zatížení:



přětrhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přetržení, roztržení:

přětrpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trpělivé snášení něčeho nežádoucího,

přětrṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS trpělivé snášení něčeho nežádoucího,

přětrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přetržení, roztržení:

přětržka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přerušení, přetržení

přětvářník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo se mění v někoho jiného (

přětvora subst.f.a-kmen.žena ESSC bytost neobvyklého zjevu

přětvórcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS herec („přětvořevník“):

přětvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS odění se nebeskou slávou:

přětvořevník subst.m.o-kmen.hoch StcS kdo se mění v někoho jiného (

přětvořovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS Proměny, Metamorfózy (Ovidiův básnický spis):

přěučitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS učitel řečnictví (?):

přěvada subst.f.a-kmen.žena MSS překážka

přěválenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS nadměrné (z)valchování:

přěváženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS rozvážení, zvážení:

přěvěcšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zvětšení nad obvyklou míru, mimořádné rozhojnění:

přěvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přestěhování, přesídlení,

přěvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS (z)vědění (

přěvětšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zvětšení nad obvyklou míru, mimořádné rozhojnění:

přěvezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS převezení, přepravení:

přěvis subst.m.o-kmen.dub StcS závěs, tkanina zavěšená před nějakým prostorem k jeho oddělení:

přěvod subst.m.o-kmen.dub ESSC převod, převedení

přěvoda subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC kdo někoho n. něco převádí (doprovází)

přěvor subst.m.o-kmen.chlap StcS převor, náměstek opata ve společenství řeholníků:

přěvora subst.f.a-kmen.žena StcS převorka, zástupkyně abatyše:

přěvorka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS převorka, představená společenství řeholnic:

přěvorstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS převorství, územně správní jednotka u rytířských, řeholních řádů

přěvoryšě subst.f.ja-kmen.dušě StcS převorka, zástupkyně abatyše:

přěvořišě subst.f.ja-kmen.dušě StcS převorka, zástupkyně abatyše:

přěvořstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS převorství, územně správní jednotka u rytířských, řeholních řádů

přěvozda subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC kdo někoho n. něco převáží, převozník (?)

přěvozek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poplatek za převážení zboží, clo, mýto

přěvozitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS převozník:

přěvozničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poskytování přívozu, převoznictví

přěvracěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS figura spočívající v neobvyklém slovosledu, hyperbaton (?):

přěvrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS převrácení, obrácení;

přěvrácenost subst.f.i-kmen.kost StcS zvrácenost, špatnost:

přěvracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS převracení v jiný smysl, překrucování:

přěvrat subst.m.o-kmen.dub ESSC obrat, epifora, figura spočívající v umístění opakovaného slova na konec větného úseku

přěvratek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obrat, změna

přěvratitel subst.m.jo-kmen.učitel StcS podvratitel, rozvraceč:

přěvratka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obrat, změna

přěvrhlost subst.f.i-kmen.kost StcS co odporuje řádu, zvrácenost:

přěvýsost subst.f.i-kmen.kost StcS výjimečná, mimořádně vysoká hodnota:



přěvýšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS povýšení, povznesení ke slávě („povýšenie“ 3):

přěvýšenost subst.f.i-kmen.kost StcS svrchovanost („přěvýšenie“ 2):

přěvzětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS převzetí

přěvznesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mocenské postavení („panovánie“ 4):

přěvzvědatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS (před)zvěstovatel („přědvzvěditel“):

přěvzvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zvědění, nabytí vědomosti o kom/čem:

přézě subst.f.ja-kmen.dušě MSS příze

přězisk subst.m.o-kmen.zvuk souhlasky-pokud_koncovka_zacina_ě+i-sk>šč+sc StcS výsledek soudní pře:

přězka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK StcS přezka, zapínadlo spojující dva konce pásu (často ozdobné):

přězkář subst.m.jo-kmen.muž StcS řemeslný výrobce přezek:

přězpěv subst.m.o-kmen.dub StcS zvýšení tónu zdůrazňované slabiky,

přězřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přehlédnutí:

přězvědatel subst.m.jo-kmen.učitel StcS (před)zvěstovatel („přědvzvěditel“):

přězvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS zvědění, nabytí vědomosti o kom/čem:

přězvěstel subst.m.jo-kmen.učitel StcS (před)zvěstovatel, kdo oznamuje něco budoucího:

přězvěstovnicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS (před)zvěstovatelka, kdo oznamuje něco budoucího:

přěžest subst.f.i-kmen.kost MSS postrach

přěživač subst.m.jo-kmen.muž StcS kdo přežvykuje potravu:

přěžívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přežvykování:

přěžránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS přejedení, nadměrné požití potravy, přežrání:

přěžvahnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie StcS mnohomluvné vyjadřování, žvanění:

příběh subst.m.o-kmen.zvuk MSS stav, postavení

přiběhlost subst.f.i-kmen.kost ESSC příklon, chování toho, kdo přistoupil (přiklonil se) k něčemu závaznému

přibiehanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC činění osobního nátlaku, naléhání

přibitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přibití (na kříž), ukřižování

přiblíženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přiblížení (se), příchod do blízkosti někoho n. něčeho

přibližovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přibližování se

příbočník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je někomu po boku

příbuzenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společné vlastnění majetku příbuznými

příbuznicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC příbuzná (zpodst.), žena jsoucí v příbuzenském vztahu s někým

příbuznost subst.f.i-kmen.kost MSS příbuzenství

příbytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS co přibylo, přírůstek

přibývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přibývání, nabývání na velikosti, intenzitě ap., narůstání

příčasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chvíle, okamžik

příčin subst.m.o-kmen.dub MSS přídavek, dodatek, vysvětlení

příčina subst.f.a-kmen.žena MSS co bylo připojeno, přídavek, dodatek

příčinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přídavek:

přičiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přidání, připojení

přidánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přidání, rozmnožení, rozšíření, zvětšení

přidavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco přidává n. při něčem pomáhá (?)

přidávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přidávání, dodatečné připojování něčeho navíc k něčemu

přidavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC poskytovatel, dárce

přídavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přídavek, něco přidaného

přiděďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřední připojení nějakého majetku z daného vlastnictví dosavadního držitele k majetku nabyvatele, a to v hodnotě odpovídající jeho právnímu nároku (poslední fáze exekuce, následuje po



přidědic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC spoludědic

přidlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS klenutí, strop

přídolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS údolí

přídomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přístavek, komora

přídruha subst.f.a-kmen.žena MSS podpora, opora

přídružě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dodatek, korolárium

přidruženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přidružení, připojení

přídružnost subst.f.i-kmen.kost ESSC něco přidruženého k něčemu, co se připojuje k něčemu (vyplývá z něčeho) jako jeho důsledek

přidrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oddání se

přídržnost subst.f.i-kmen.kost MSS trpělivost

přidšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přídech, aspirace

přidýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přídech, aspirace

přieběh subst.m.o-kmen.zvuk StcS přeběhnutí, přemístění z daného místa na nějaké jiné:

přieboj subst.m.jo-kmen.meč MSS loupež, kořistění

přiebojničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS loupež, loupežení

přiebojník subst.m.o-kmen.hoch MSS loupežník

přiebytček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS příbyteček, útulek

přiebytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS příbytek, bydliště:

přiebytník subst.m.o-kmen.hoch MSS obyvatel

přiebytnost subst.f.i-kmen.kost ESSC přebývání, přítomnost

přiecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hrožení, vyhrožování

přieček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC souhvězdí Bootes

přiečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvolávání odporu u někoho (?)

přiečes subst.m.o-kmen.dub ESSC místo na kůži poškozené nadměrným škrábáním n. drbáním

přiečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozepře, hádka

přied subst.f.i-kmen.kost ESSC přední část vozu (?)

přiedomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC krytý přístavek těsně přiléhající k budově

přiehba subst.f.a-kmen.žena MSS ohbí

přiehbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohbí, kloub

přieheb subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ohbí

přiehlbicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS přílbice, přílba

přiehrada subst.f.a-kmen.žena MSS komora, komůrka, ohrazený prostor

přiehradie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přehrada, přepážka (?)

přiehrazda subst.f.a-kmen.žena ESSC přepážka n. příhrada (oddělení)

přiehyb subst.m.o-kmen.dub ESSC ohbí, pohyblivé spojení kostí, kloub

přiehyba subst.f.a-kmen.žena ESSC ohbí, pohyblivé spojení kostí, kloub

přiechod subst.m.o-kmen.dub ESSC přechod, přejití n. přecházení

přieka subst.f.a-kmen.žena MSS překážka

přiekaz subst.m.o-kmen.dub MSS překážka, závada, obtíž:

přiekaza subst.f.a-kmen.žena MSS překážka, závada, obtíž:

přiekaznost subst.f.i-kmen.kost ESSC bez napadání, bez uplatňování nároku ze strany někoho

přiekážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK StcS znehodnocení, poškození:

přieklad subst.m.o-kmen.dub ESSC opracovaný kus dřeva přeložený přes něco jako spojnice, trám

přiekop subst.m.o-kmen.dub MSS příkop



přiekopa subst.f.a-kmen.žena ESSC příkop, příkopa (dial.), strouha

přiekopec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší (užší n. mělčí) příkop

přiekopicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stružka (?)

přiekopník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kopáč (příkopů)

přiekora subst.f.a-kmen.žena MSS příkoří, potupa, pohanění, urážka, křivda

přiekoř subst.f.i-kmen.kost ESSC být na překážku, stát v cestě něčemu

přiekořist subst.f.i-kmen.kost ESSC příkoří

přiekořizn subst.f.i-kmen.kost MSS příkoří, potupa, pohanění, urážka, křivda

přiekořizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS příkoří, potupa, pohanění, urážka, křivda

přiekořiznost subst.f.i-kmen.kost ESSC hana, potupa, urážka

přiekup subst.m.o-kmen.dub ESSC následný prodej koupeného zboží provozovaný pro zisk

přielaz subst.m.o-kmen.dub MSS (vedlejší, zadní) východ, průchod

přielbicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS přílbice, přílba

přielbičník subst.m.o-kmen.hoch MSS bojovník s přílbou na hlavě

přielepec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivý obklad položený (přilepený) přes postižené místo, náplast

přielepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivý obklad položený (přilepený) přes postižené místo, náplast

přielet subst.m.o-kmen.dub ESSC přelet (ptáků)

přielišenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hojnost, nadbytek

přielišnost subst.f.i-kmen.kost MSS hojnost, nadbytek

přieloh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC úhor

přieloha subst.f.a-kmen.žena ESSC úhor

přiemluva subst.f.a-kmen.žena MSS promluva, předmluva

přiemnost subst.f.i-kmen.kost ESSC přímost, rovnost

přiemocěstník subst.m.o-kmen.hoch ESSC peripatetik, stoupenec peripatetismu

přiemost subst.f.i-kmen.kost MSS přímost, správnost

přiepis subst.m.o-kmen.dub MSS opis

přieplach subst.m.o-kmen.zvuk MSS zážitek vzbuzující strach, hrůzu

přiepona subst.f.a-kmen.žena ESSC blána v dutině hrudní, bránice

přiepusta subst.f.a-kmen.žena MSS dopuštění, pohroma, neštěstí

přierov subst.m.o-kmen.dub ESSC příkop, snížené místo vzniklé původně přerytím půdy, zvl. s nahromaděnou vodou, močál, bažina

přierub subst.m.o-kmen.dub ESSC zahloubený prostor sloužící k ukládání potravy

přieruba subst.f.a-kmen.žena ESSC zahloubený prostor sloužící k ukládání potravy

přieryt subst.m.o-kmen.dub ESSC vyvýšené místo přerušující souvislou vodorovnou plochu, zvl. násep, hráz

přiesada subst.f.a-kmen.žena ESSC sazenice, mladá rostlina určená k přesazení

přiesěka subst.f.a-kmen.žena ESSC povinnost poddaných prosekávat cestu lesem n. dávka tuto službu nahrazující

přiesep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS násep

přieskok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vynechání něčeho, „přěskáčka“

přiesnost subst.f.i-kmen.kost MSS přísnost, nesmlouvavost, tvrdost

přiesol subst.f.i-kmen.kost ESSC slaná voda, roztok soli

přiestrach subst.m.o-kmen.zvuk MSS strach, hrůza

přiestracha subst.f.a-kmen.žena MSS strach, hrůza

přiestup subst.m.o-kmen.dub ESSC prohřešek

přieščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přejití, překročení, přechod

přieštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přejití, překročení, přechod



přieta subst.f.a-kmen.žena StcS hrozba, pohrůžka:

přietel subst.m.jo-kmen.přietel zaklad-cele_paradigma-přietel/PL-přátel MSS přítel

přietelec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přítel

přietelkyně subst.f.ja-kmen.hospodyni MSS přítelkyně

přietelkynicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC příbuzná

přietelnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS přítelkyně

přietelnicěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přítelkyně

přietelnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přítelkyně

přietelnost subst.f.i-kmen.kost MSS přátelství

přietelstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přátelství

přietelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přátelství

přietmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přítmí

přietrž subst.f.i-kmen.kost MSS přetržení, přerušení:

přietvora subst.f.a-kmen.žena ESSC bytost neobvyklého zjevu

přievada subst.f.a-kmen.žena MSS závada, překážka

přieval subst.m.o-kmen.dub MSS příval, mocný déšť

přievažnost subst.f.i-kmen.kost ESSC převaha

přievod subst.m.o-kmen.dub ESSC převod, převedení

přievoda subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC kdo někoho n. něco převádí (doprovází)

přievoz subst.m.o-kmen.dub MSS převezení, přeplutí

přievozda subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC kdo někoho n. něco převáží, převozník (?)

přievozek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poplatek za převážení zboží, clo, mýto

přievozničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poskytování přívozu, převoznictví

přievozník subst.m.o-kmen.hoch MSS převozník

přievrat subst.m.o-kmen.dub ESSC obrat, epifora, figura spočívající v umístění opakovaného slova na konec větného úseku

přievratek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obrat, změna

přievratka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obrat, změna

přiezě subst.f.ja-kmen.dušě MSS příze

přiezen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přízeň, náklonnost, přátelství

přiezlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC přízeň, laskavost

přiezn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přízeň, náklonnost, přátelství

přieznitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC příznivec, kdo projevuje přízeň někomu

přieznivost subst.f.i-kmen.kost MSS přízeň, náklonnost, přátelství

přiežest subst.f.i-kmen.kost MSS postrach

přihlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přihlášení se, projev(ení) své příslušnosti k něčemu

příhled subst.m.o-kmen.dub ESSC mít dohled nad čím, dohlížet na co

přihledač subst.m.jo-kmen.muž MSS přihlížitel, pozorovatel

přihlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podívaná

příhledna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC filozofická spekulace (?)

přihna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přinucení dostavit se k soudnímu řízení (?)

přihnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přinucení dostavit se k soudnímu řízení (?)

příhoda subst.f.a-kmen.žena MSS příhoda, událost:

příhodka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS drobná, nepatrná příhoda

příhodnost subst.f.i-kmen.kost ESSC příležitost



příhon subst.m.o-kmen.dub ESSC příhon, průhon, cesta k přihánění dobytka z obce na pastvu

příhonišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC příhon, průhon, cesta k přihánění dobytka z obce na pastvu

příhořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svah, sráz (?)

příhoříčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svah, sráz

příhořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kopec, pahorek, vyvýšenina, horský výběžek

přihotovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS připravení

přihoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příhoda (?)

příhrad subst.m.o-kmen.dub ESSC přístěnek, ohrazený (obezděný) prostor (komůrka ap.) připojený k nějaké stavbě (?)

příhroza subst.f.a-kmen.žena MSS hrozba, pohrůžka, výstraha

příhyzda subst.f.a-kmen.žena ESSC hanba, potupa

přicházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přicházení, příchod

přichoc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC (?)

příchod subst.m.o-kmen.dub ESSC příchod, přijití n. přicházení

příchoda subst.f.a-kmen.žena ESSC příchod, přijití n. přicházení

příchoda subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC příchozí, přistěhovalec

příchodec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příchozí, přistěhovalec

příchodník subst.m.o-kmen.hoch ESSC příchozí, přistěhovalec, novousedlík

příchopnost subst.f.i-kmen.kost ESSC trvalá způsobilost (?)

přichovávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožování něčeho vynakládáním patřičné péče

příchoz subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC příchozí, přistěhovalec, novousedlík

příchozě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC příchozí, přistěhovalec, novousedlík

příchramie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vedlejší část chrámové stavby

přichvílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chvíle, okamžik

přichýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přichýlení se, přiklonění se, příklon

příchylnost subst.f.i-kmen.kost MSS záliba, sklon, náklonnost

přichystánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přichystání, připravení, příprava

přichystávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přichystávání, chystání, připravování, příprava

přijdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příchod

přijědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příjezd

přijednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spojení, sjednoceni, společenství s kým

příjem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příjem, výnos (plynoucí z něčeho)

příjemcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příjemce, přijímatel

příjemčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC správce něčího věna přijímající právní ručení za ně

příjemník subst.m.o-kmen.hoch MSS příjemce

příjemnost subst.f.i-kmen.kost ESSC příjemnost, libost

přijětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přijetí, vzetí, obdržení něčeho do vlastnictví

příjězd subst.m.o-kmen.dub ESSC příjezd, přijetí

příjězda subst.f.a-kmen.žena ESSC příjezd, přijetí

přijimač subst.m.jo-kmen.muž ESSC příjemce, přijímatel

přijímák subst.m.o-kmen.hoch ESSC správce něčího věna přijímající právní odpovědnost za ně

přijímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stranění, ohledy na osobu

přijimatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC příjemce, přijímatel

přijištie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přijití, příchod

přijitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příchod



přijmenovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dovolávání se, vzývání

příjmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příjmení

příkaz subst.m.o-kmen.dub ESSC příkaz, rozkaz

přikazač subst.m.jo-kmen.muž MSS přikazovatel

přikázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přikázání, příkaz, poučení

přikazatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS učitel

přikazitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vládce

přikazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přikazování, rozkazování, nařizování

příklad subst.m.o-kmen.dub MSS příklad:

přikladač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo

přikládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přikládání, kladení něčeho (do těsné blízkosti) k něčemu

příkladec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS příklad, vzor

příkladna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS příklad, vzor

příkladnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena dávající příklad (hodný následování)

přikladník subst.m.o-kmen.hoch ESSC muž dávající příklad (hodný následování)

příkladnost subst.f.i-kmen.kost ESSC příkladnost, vzornost

přiklčnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připojení (se)

přikloňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přiklonění, sklonění

příklov subst.m.o-kmen.dub ESSC hrtanová příklopka, epiglottis

příkněst subst.m.o-kmen.pán ESSC (?)

příknist subst.m.o-kmen.pán ESSC (?)

přikojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sjednání (s)míru (pokoje, klidu)

příkopýtie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC součást nohavic (kalhot) kryjící nohu od nártu dolů

příkora subst.f.a-kmen.žena MSS příkoří, potupa, pohanění, urážka, křivda

přikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přikování, přibití

příkrost subst.f.i-kmen.kost MSS příkrý svah

příkrov subst.m.o-kmen.dub MSS přikrývka, pokrývka, roucho, rouška

příkruchtie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prostor v těsné blízkosti chrámové

příkryt subst.m.o-kmen.dub ESSC přikrývka

přikrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přikrývka, pokrývka

přikryvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC tesař

přikrývačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pokrývka, rouška, šátek

přikryvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přikrývka, pokrývka

přikrývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pokrývání, opatřování krytem (střechou)

přikrývka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co slouží k přikrytí (přikrývka, kryt ap.)

příkup subst.m.o-kmen.dub ESSC přikoupení, dodatečná koupě n. poplatek za ni (?)

přikupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přikupování, dodatečné nakupování

přílepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivý obklad přiložený (přilepený) na postiženém místě, náplast

přileṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připojení, připevnění

přilévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přilévání, přidávání litím

přilezlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přistěhovalec, přilezlík (expr.)

přilezlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC přistěhovalkyně

příležitost subst.f.i-kmen.kost ESSC náležitost, potřeba

příležnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC souložnice, konkubína



přílipnost subst.f.i-kmen.kost MSS stmelující hmota

přilitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přilití, přidání litím

přilnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přilnutí, přilepení (se)

přiloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přichýlení, upnutí (srdce, mysli)

přilúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připojení, přidružení

přilúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přilákání, (lstivé) přivedení

příměnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přídavek

příměnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC doplňující zmínka (o někom n. o něčem), přídavek

příměřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie pridane_lemma_ve_sl_je

přiměščěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC kdo náleží k témuž společenství, zvl. spoluměšťan

přiměšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připojování, spojování

přímět subst.m.o-kmen.dub ESSC zánětlivé kožní onemocnění projevující se zduřením

přímětník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná proti

přimienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC doplňující zmínka (o někom n. o něčem), přídavek

přímienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC doplňující zmínka (o někom n. o něčem), přídavek

přimiešenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC novověrec, pohan připojivší se k židovské víře, proselyta

přimiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příměsek

přimieška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příměs, přísada

přimílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS získání přízně, lichocení

přímilostie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prominutí něčeho, osvobození od něčeho, dispens

přímiřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příměří:

přímluv subst.m.o-kmen.dub ESSC přímluva (?)

přímluva subst.f.a-kmen.žena MSS řeč, promlouvání, rozprávění

přimlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS domlouvání

přímluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přímluvce, orodovník

přímluvčí subst.m.ьja-kmen.sudí MSS kdo zprostředkuje koupě, dohazovač

přimluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS domluva, napomenutí, výtka

přímluvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povídání, řeč, rozmluva, rozprávka

přímluvnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC přímluvkyně, orodovnice

přimnoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožení, hojnost

přimocovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přílišné uplatňování moci (?)

přímrazie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mráz n. jeho projev (zmrazek, jíní)

přimyšlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podobenství, přirovnání

přínahost subst.f.i-kmen.kost ESSC nedostatek oděvu, nedostatečná oblečenost (?)

přinalezovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skutek, vědomý čin

přináležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příslušnost

přinesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přinesení, donesení, dopravení

přinesitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo přináší něco

přínos subst.m.o-kmen.dub ESSC příčné dřevo u rádla (?)

přinosič subst.m.jo-kmen.muž ESSC zákonodárce, vydavatel zákona

přinositel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo přináší:

přínoza subst.f.a-kmen.žena ESSC větší nůž, zvl. kuchyňský (sr. JgSlov s.v. přínoza)

přinucenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přinucení, donucení, nátlak

přinucovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přinucování, nucení, nátlak



přinutkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přinucení, donucení, nátlak

přinuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přinucení

přioděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oblečení (se), zahalení (se) do něčeho

příohbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohbí (nohy)

příozďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prostor při hradebních zdech

příoždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prostor při hradebních zdech

případ subst.m.o-kmen.dub MSS případ, eventualita, možnost:

případek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vnější, nepodstatná vlastnost

připadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpád, útok ze strany někoho

případnost subst.f.i-kmen.kost ESSC případnost, nahodilost

přípalé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zápal, zánět (?)

připálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS popálení

připáľenost subst.f.i-kmen.kost ESSC připálenina, spálenina

připalevánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypalování, léčebný zásah přiložením žhavého nástroje

přípalnost subst.f.i-kmen.kost ESSC připálenina, spálenina

připalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypalování, léčebný zásah přiložením žhavého nástroje

připamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připamatování, připomenutí něčeho

připasadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pás sloužící k připevnění něčeho na těle

připásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opásání někoho, připnutí pásu někomu n. připnutí něčeho pásem někomu, tj. připásání (?, sr. ESSČ s.v.

přípasek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zástěra k setí

přípasie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie MSS pomocník při pasení stáda, pomocný pastýř

přípasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zástěra k setí

připasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opasování někoho n. připínání něčeho pásem někomu, tj. připásávání (?)

přípecek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chléb upečený navíc (mimo stanovený řád)

přípecka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chléb upečený navíc (mimo stanovený řád)

připínač subst.m.jo-kmen.meč MSS vlásnička

přípis subst.m.o-kmen.dub ESSC přípis, písemnost (adresovaná někomu)

připisánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přípisek, poznámka, zápisek, záznam

připisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připisování, písemné přiznávání něčeho

příplata subst.f.a-kmen.žena MSS záplata

příplatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plech připevněný na kolářském průbojníku (?)

příplav subst.m.o-kmen.dub ESSC přístav, přístaviště

připlavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS připlutí

přípletek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pozemek připojený (oplocením z propleteného proutí) k nějaké nemovitosti (?)

přípletičie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proutí proplétané mezi kůly v plotě, pletivo

příplod subst.m.o-kmen.dub ESSC přírůstek, příchov(ek)

příplodek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přírůstek

příplotočie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proutí proplétané mezi kůly v plotě, pletivo

příplov subst.m.o-kmen.dub MSS přibývání, hojnost, nadbytek:

připlozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přírůstek

připlunie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připlutí, připlavení se

připlynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připlutí, připlavení se

připodobnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS připodobnění, přirovnání

připodobněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS připodobnění, přirovnání



připojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připojení, přičlenění

připomanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připomenutí, připomínka,

připomenutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připomenutí, připomínka,

připomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připomínání (si) něčeho

přípona subst.f.a-kmen.žena ESSC část stavení připojená vně k jeho zdem, přístavek

přípora subst.f.a-kmen.žena MSS překážka

přípověd subst.f.i-kmen.kost ESSC přípověď, příslib

připověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přípověď, přislíbení, příslib

přípovědník subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba přihlašující svůj právní nárok na něco (uplatňující

připoviedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přihlašování (přihlášení) právního nároku před soudem

připoviedka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obrazné slovní vyjádření, průpověď, přísloví

připozev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zažádání úřadu o dodatečné obeslání obviněného před soud

přípozev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zažádání úřadu o dodatečné obeslání obviněného před soud

připrahlost subst.f.i-kmen.kost ESSC ztráta potřebné vlhkosti, suchost, vyprahlost

příprava subst.f.a-kmen.žena MSS příprava

připrávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo něco připravuje

připravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příprava

připravitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco připravuje

připravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připravování, příprava něčeho

přípřěta subst.f.a-kmen.žena MSS strach, hrůza, postrach

přípřiehba subst.f.a-kmen.žena ESSC ohbí, kloub (a jeho okolí ?)

připsanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo je připsán, zapsán, je členem nějakého společenství:

připsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přípisek, poznámka, zápisek, záznam

přípusta subst.f.a-kmen.žena MSS nástraha, léčka

přípustník subst.m.o-kmen.pták ESSC kůň vhodný k připouštění, hřebec

připuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připuštění (dobytka k páření)

připuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přinucení, donucení, násilí

připúzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přinucování, nucení

připúžěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS donucování

přirčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přiřčení, přidělení, přisouzení

příročie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příročí (moratorium), lhůta, odklad

přírod subst.m.o-kmen.dub MSS přirozenost, pohlaví

příroda subst.f.a-kmen.žena MSS přirozenost, pohlaví

přírodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přírůstek, další potomstvo

přírodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přirozenost, podstata (?)

přírok subst.m.o-kmen.zvuk MSS pohana

příropozna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o poznávání podstaty jevů (?)

přírost subst.m.o-kmen.dub ESSC přírůstek,

přírostek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přírůstek,

přirostenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přírůstek, zvětšení, rozmnožení

přiroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přírůstek, zvětšení, rozmnožení

přirovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přirovnání, porovnání, srovnání

přirovnávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přirovnávání, srovnávání

přiroźena subst.f.a-kmen.žena ESSC nauka o přirozených jevech, fyzika



přiroźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zrozenec

přirozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podstata, základ, přirozenost:

přirozenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS základ, vzor

přirozna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o přirozených jevech, fyzika

přiroznáma subst.f.a-kmen.žena ESSC nauka o poznávání podstaty jevů (?)

přiřčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přiřčení, přidělení, přisouzení

přiřiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přislibování, příslib

přísada subst.f.a-kmen.žena ESSC přísada, co se přid(áv)á do nějakého výrobku (užito zvláště o přísadě do kovu k ražení mincí)

přísadna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úvod (?)

přísaha subst.f.a-kmen.žena prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě-a>ě+a ESSC přísaha, slavnostní výrok (vyžadující nepřeřeknutí se a doprovázený dotýkáním se zvl. nějakého náboženského symbolu nebo jiným symbolickým gestem), jímž se mluvčí dovolává vyšší moci jako svědka své pravdomluvnosti v dané záležitosti

přisahač subst.m.jo-kmen.muž MSS křivopřísežník

přisahánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přísahání

přisahatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo přísahá, přísahající, přísežník

přisahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přísežné právo

přisaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přisazení, přiložení

přisazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přisazování, přikládání, sázení

příseditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC přísedící

přiserač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo přidává nečistotu,

přísěž subst.f.i-kmen.kost ESSC přísaha

přisěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přísahání

přísěžník subst.m.o-kmen.hoch MSS přísežník, kdo skládá přísahu

přísěžnost subst.f.i-kmen.kost ESSC přísaha potvrzující něco

přísienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podloubí, zastřešený prostor před

přiskeřicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pryskyřice, tuhnoucí šťáva vytékající z poškozené kůry stromů, užívaná

přískok subst.m.o-kmen.zvuk MSS náhlý útok, přepadení

přískvar subst.m.o-kmen.dub ESSC příškvar, příškvarek, strup vzniklý léčebným použitím žhavého nástroje (sr. StčS s.v.

přískvara subst.f.a-kmen.žena ESSC příškvar, příškvarek, strup vzniklý léčebným použitím žhavého nástroje (sr. StčS s.v.

přískvarek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příškvarek, příškvar, strup vzniklý léčebným použitím žhavého nástroje (sr. StčS s.v.

přiskyrník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pryskyřník, rostlina působící na pokožce puchýře (jako plamínek):

přiskýř subst.m.jo-kmen.meč StcS puchýř, pryskýř (obec.), bolák, vřed, chorobná vypouklina na kůži naplněná tkáňovou (nezřídka vytékající) tekutinou, řidčeji zbujelou tkání, nádor:

přiskyřicě subst.f.ja-kmen.dušě StcS pryskyřice, tuhnoucí šťáva vytékající z poškozené kůry stromů, užívaná

přiskyřník subst.m.o-kmen.zvuk StcS pryskyřník, rostlina působící na pokožce puchýře (jako plamínek):

příslovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přísloví

příslovo subst.n.o-kmen.město ESSC slovo (určené někomu ?)

přísľubcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ručitel, rukojmí

přísľubník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se zavazuje společným slibem ručení (?)

přísľubovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ručitel, rukojmí

přísluha subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS spoluslužebník

přisluhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo přispívá někomu službou (pomocí), pomocník n. služebník

přisluhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přispívání službou (pomocí) někomu, prokazování služby (pomoci) někomu

přisluhovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo přispívá někomu službou (pomocí), pomocník

přísluch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC příslušenství, co přísluší k něčemu

příslušěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příslušnost k něčemu

příslušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příslušenství, co přísluší (patří) k něčemu



přísluška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příslušenství, co přísluší (patří) k něčemu

příslušník subst.m.o-kmen.hoch MSS příslušník, kdo přísluší k nějakému společenství

příslušnost subst.f.i-kmen.kost ESSC příslušenství, co přísluší (patří) k něčemu

příslužebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC spoluslužebník

příslužnost subst.f.i-kmen.kost ESSC stav, v němž někdo přisluhuje (?)

přismyšlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS parabola

přispářěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozhojňování, rozmnožování

přispařitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS původce, autor

příspor subst.m.o-kmen.dub ESSC přírůstek, rozmnožení, rozhojnění, zvětšení

příspora subst.f.a-kmen.žena MSS rozmnožení, rozhojnění, zveličení, vzrůst

přísporek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přírůstek, rozmnožení, rozhojnění, zvětšení

přispořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmnožení, rozhojnění, zveličení, vzrůst

přispořenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožení, zvětšení

přispořišče subst.n.jo-kmen.moře MSS přímnožek, přírůstek:

přispořitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC rozmnožitel něčeho

přispořovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožování, rozhojňování

přist subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

přistan subst.m.o-kmen.pán ESSC církevní představený, biskup (?)

přistánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přívrženství, stoupenectví

přístav subst.m.o-kmen.dub ESSC přístav, přístaviště

přistavadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přístav

přistavidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přístav

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přistavení, umístění (postavení) něčeho do (těsné) blízkosti něčeho

přistehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přitažení stehem (stehy), přistehování, přišití

přístěnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stěna

přístěrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pokrývka, rouška

přístih subst.m.o-kmen.zvuk ESSC poškození žil (na noze koně), křečové (ztrhané) žíly

přistíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stíhání, pronásledování

přístodolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přístodůlek, oddělený prostor ve

přístodólek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přístodůlek, oddělený prostor ve

přístranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úbočí, stráň, svah

přístrčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS překážka

přístroj subst.m.jo-kmen.meč MSS nástroj

přístrojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo připravuje někoho (jako nástroj své vůle)

přístrojie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přístroje (pl.), zařízení k nějaké činnosti

přístrov subst.m.o-kmen.chlap ESSC člen duchovního společenství užívajícího milánskou liturgii (?)

přístřěšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS předsíň, ochoz

přistřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS předsíň, ochoz

přístřěšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přístřeší, přístřešek, část střechy (dodatečně přidělaná) kryjící prostor vně nějaké stavby

přístřěšina subst.f.a-kmen.žena MSS předsíň, ochoz

přístup subst.m.o-kmen.dub MSS přístup

přístupa subst.f.a-kmen.žena MSS přístup

přistúpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přistupování k něčemu

přístupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přístup



přistúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přistoupení, přiblížení se, příchod někam

přístupnost subst.f.i-kmen.kost ESSC přístup, možnost, vhodná příležitost

přistupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přistupování k něčemu

přistuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zprotivení, zošklivení

přísud subst.m.o-kmen.dub ESSC soudní rozhodnutí (rozsudek) přisuzující někomu (právo na) něco

přísudek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soudní rozhodnutí (rozsudek) přisuzující někomu (právo na) něco

přisúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přisouzení, přiřčení něčeho někomu

přisvěcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posvěcení, církevním obřadem dané oprávnění k vykonávání nějakého úřadu

přisvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uznání, potvrzení

příš subst.m.jo-kmen.meč ESSC priš

příščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příchod, přijití

přišitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přišití, připojení šitím

příškvar subst.m.o-kmen.dub ESSC příškvar, příškvarek, strup vzniklý léčebným použitím žhavého nástroje (sr. StčS s.v.

příškvara subst.f.a-kmen.žena ESSC příškvar, příškvarek, strup vzniklý léčebným použitím žhavého nástroje (sr. StčS s.v.

příškvarek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příškvarek, příškvar, strup vzniklý léčebným použitím žhavého nástroje (sr. StčS s.v.

příškvrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS poskvrna

přišlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC příchozí, přistěhovalec

přišlost subst.f.i-kmen.kost ESSC příslušnost k něčemu (?)

přišt subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

příštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příchod, přijití

přitahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přitahování, tahání

přitaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přitažení, připojení

příteč subst.f.i-kmen.kost MSS příležitost, příhodný čas

přítěh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC provaz (?)

přítek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC středový bod, střed (kruhu)

přitiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přitisknutí

přítka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kůl ap. sloužící jako závora (?)

přítluk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nástroj sloužící k přitloukání, palice n. kladivo

přítmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC částečná temnota, neúplná tma, přítmí, pološero

přítok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC proniknutí do bezprostřední blízkosti někoho, něčeho, přístup k někomu, něčemu

přítomnost subst.f.i-kmen.kost ESSC něčí přítomnost, účast při něčem,

přitovařišenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připojení (se), přidání (se) k někomu

přitrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přitrhnutí, přitáhnutí někam

přitřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přitření, přiblížení se, proniknutí do blízkosti někoho, něčeho

přituľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přitulení k někomu, něčemu

přitúlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tulení k někomu, něčemu

přitulovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tulení, přivíjení k sobě

přiučitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC učitel, poučovatel,

příušník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo radí někomu mocnému, komu někdo mocný naslouchá

přívab subst.m.o-kmen.dub MSS vábnička

příval subst.m.o-kmen.dub ESSC plodové lůžko, placenta

přívar subst.m.o-kmen.dub MSS připálenina

přivazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pruh látky sloužící k přivázání, připevnění něčeho

přivázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přivázání, připoutání



přivazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obvazování, přikládání a připevňování obvazu

přívažek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přívažek stříbra, přebytek nashromážděný při vážení stříbra

přivěcšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvětšení, vzrůst

přivedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivedení, (do)vedení, přemístění vedením,

přivěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uvážení, zvážení

přívětivost subst.f.i-kmen.kost MSS vlídnost, laskavost

přívětnost subst.f.i-kmen.kost MSS vlídnost, laskavost

přivezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivezení, dopravení vezením

přivinutel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC ochránce a příjemce, přichýlitel, kdo někoho přijímá do své péče a pod svou ochranu

přivinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přivinutí, (pohlavní) spojení

přivítanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivítání, pozdravení

přivládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vláda

přívod subst.m.o-kmen.dub MSS navedení, návod

přívodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo někoho někam n. k někomu přivádí

přivoditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC původce něčeho nežádoucího n. nepatřičného, kdo způsobuje něco zlého

přivolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozvání

přivoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svolení, souhlas

přivolovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přijímání čeho:

přívoz subst.m.o-kmen.dub MSS přístav

přivoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivážení, dovážení, dopravování vezením

přívršie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC návrší, malý vrch, vršek

přivrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připojení (se)

přívuzenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příbuzenství

přívuzenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společné vlastnění majetku příbuznými

přívuznicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC příbuzná (zpodst.), žena jsoucí v příbuzenském vztahu s někým

přívuzník subst.m.o-kmen.hoch MSS příbuzný

přívuznost subst.f.i-kmen.kost MSS příbuzenství

přivykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivykání, navykání něčemu, osvojování si něčeho, cvičení se v něčem

přivykara subst.f.a-kmen.žena ESSC osvojování si něčeho procvičováním, cvičení se v něčem (?)

přivyknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivyknutí něčemu, osvojení si návyku něco dělat n. se nějak chovat

přivzětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přibrání, připojení

přízda subst.f.a-kmen.žena MSS světnička, klauzura

přízdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prostor před hradební zdí:

přízednicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS poustevnice

přízedník subst.m.o-kmen.hoch MSS poustevník

přiznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC veřejné prohlášení, svědectví,

přiznavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC svědek, osoba vypovídající před soudem ap., kdo činí

přiznávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hlášení, sčítání, soupis

přiznavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC stoupenec, vyznavatel

přizpěvák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo svým zpěvem doprovází hru na hudební nástroj

přízrak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zázrak, nadpřirozený, neobyčejný úkaz

přizřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS povšimnutí si, dohlédnutí

přizvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivolávání (?)

přízvod subst.m.o-kmen.dub ESSC uvedení někoho v majetek, ustanovení někoho majitelem něčeho



přízvučina subst.f.a-kmen.žena ESSC souhláska

přížeha subst.f.a-kmen.žena ESSC žár, veliké horko (?)

přižehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC požehnání, udělení božího dobrodiní a milosti

přižínač subst.m.jo-kmen.muž ESSC žnec, sekáč

přižženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přižehnutí, připálení, léčebný zásah žárem žehadla

přižženina subst.f.a-kmen.žena ESSC rána vzniklá

psalm subst.m.o-kmen.dub MSS žalm

psanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je zapsán v

psánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nákres, zobrazení, obraz

psanost subst.f.i-kmen.kost ESSC vzorování, žíhání, vzor, vzorek

psář subst.m.jo-kmen.muž ESSC psář, kdo se stará o lovecké psy

psec subst.m.jo-kmen.peniez ESSC obluda podobající se psovi n. tvor mající částečně lidskou a částečně psí podobu (?)

psenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bezinky, plody bezu černého

psíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC psíček, malý pes

psička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC psice, fena, samice psa

psiehlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor s lidským tělem a psí hlavou

psievódcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC psovod,

psíhlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor s lidským tělem a psí hlavou

psík subst.m.o-kmen.pták ESSC psík, malý pes

psina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC psice, fena, samice psa

psinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC blín (

psohlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor s lidským tělem a psí hlavou

psosar subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina připomínající svým zápachem psí lejno (např. některý z merlíků)

psoser subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina připomínající svým zápachem psí lejno (např. některý z merlíků)

psosor subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina připomínající svým zápachem psí lejno (např. některý z merlíků)

psost subst.f.i-kmen.kost ESSC bědnost, ubohost,

psota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC psota, nouze, chudoba, bída

psotař subst.m.jo-kmen.muž ESSC smilník (

psotník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo má psotu, ubožák

psotnost subst.f.i-kmen.kost MSS psota, bída

psotstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hrůza, neštěstí,

psotvář subst.m.jo-kmen.muž ESSC smilník (

psovař subst.m.jo-kmen.muž ESSC smilník (

pstrlost subst.f.i-kmen.kost ESSC pestrost, nestejnoměrná barevnost, skvrnitost

pstrohák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pestře zbarvený brouk n. červ (?)

pstrolník subst.m.o-kmen.pták ESSC pestře zbarvená ryba (?)

pstruh subst.m.o-kmen.pták ESSC pstruh, losos n. jiná podobná pestře zbarvená n. nápadně skvrnitá ryba

pstružník subst.m.o-kmen.hoch ESSC rybář, kdo se pro obživu zabývá rybolovem

pšenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pšenice, obilovina, z níž se dělá bílá mouka na vaření a pečení,

pšenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chmelík, druh jitrocele, léčivá bylina s květy soustředěnými v hustém, pevném klasu

pšeno subst.n.o-kmen.město ESSC zrno nějaké obilniny zbavené opichováním, popř. mlácením plev a slupek, zvl. jáhly

pškáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo bodá, píchá,

pštros subst.m.o-kmen.had pridane_lemma_ve_sl_je

ptáčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptáčátko, ptáče, mládě ptáka



ptáčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC ptáče, mládě ptáka

ptáčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptáček, malý pták

ptáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptáček, malý pták

ptačenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mladé ptáče

ptačinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptačí zpěv, souzvuk ptačích hlasů (?)

ptáčnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC manželka

ptáčník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ptáčník,

ptáčňovač subst.m.jo-kmen.muž MSS augur, ptakopravec

ptáčňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS augurství

ptačstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ptactvo

ptačstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ptactvo

pták subst.m.o-kmen.pták ESSC pták, létající opeřené stvoření s křídly

ptakohádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS augurství

ptakohled subst.m.o-kmen.dub ESSC ptakopravectví, věštění podle letu, křiku ap. ptáků

ptakohleděnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptakopravec, kdo pozoruje ptáky za účelem věštění

ptakohlednec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC ptakopravec, kdo pozoruje ptáky za účelem věštění

ptakolov subst.m.o-kmen.dub ESSC oblast, kde je povolen lov ptáků

ptakoprav subst.m.jo-kmen.muž MSS augur, ptakopravec

ptakopravec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptakopravec, augur, kdo věští podle letu, křiku ap. ptáků

ptakopravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS augurství

ptakopravník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ptakopravec, augur, kdo věští podle letu, křiku ap. ptáků

ptakosnec subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC ptakopravec, augur, kdo věští podle letu, křiku ap. ptáků

ptakoščeb subst.m.o-kmen.dub ESSC věštění z ptačího štěbetání

ptakošček subst.m.o-kmen.zvuk ESSC věštění z křiku ptáků

ptákovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptakopravec, augur, kdo věští podle letu, křiku ap. ptáků

ptakověščba subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC ptakopravectví, věštění podle letu, křiku ap. ptáků

ptakovole subst.n.jo-kmen.moře ESSC rostlina (?)

ptanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hledání

ptisana subst.f.a-kmen.žena ESSC namočený ječmen

publénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC duběnka, novotvar ve tvaru koule na dubovém listu (popř. na jiné části stromu)

publik subst.m.o-kmen.hoch ESSC veřejný zapisovatel,

publikán subst.m.o-kmen.pán MSS publikán

pucka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dužnatý,

pucpach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC sukno pocházející z německého města Butzbach poblíž Frankfurtu nad Mohanem

pučálka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pučálka

puditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo někoho z nenávisti popouzí, pronásleduje ap.

púhost subst.f.i-kmen.kost MSS čistota, ryzost:

puchek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rána, zraňující úder (?)

pucher subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co je nabobtnalé, např. pupenec (u rostlin),

púcher subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co je nabobtnalé, např. pupenec (u rostlin),

puchéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC co je nabobtnalé, např. pupenec (u rostlin),

puchka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rána, zraňující úder (?)

puchoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC puchýř, pupenec ap., útvar vyskytující se na těle rostlin (?)



puchoš subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina s pupencovitými květy n. listy, možná bytel (?)

puchr subst.m.o-kmen.dub ESSC co je nabobtnalé, např. pupenec (u rostlin),

puchřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC břišní tuk n. tukem obalené vnitřnosti (?)

pukánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pukání, lámání:

pukla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vypouklá ozdoba

puklař subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce okrouhlých štítů a vůbec vypouklých předmětů

pukléř subst.m.jo-kmen.meč MSS okrouhlý štít

puklicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ozdobná, zvl. vypouklá n. okrouhlá spona

pulák subst.m.o-kmen.pták ESSC ryba mající velkou hlavu, širší než ostatní tělo, tímto podobná pulci

pulec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pulec, žabí mládě

pulej subst.m.jo-kmen.meč StcS polej, máta polejka (Mentha pulegium L.):

puléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC brusič, leštič, řemeslník opracovávající kameny n. drahokamy zvl. broušením a leštěním

pulpit subst.m.o-kmen.dub ESSC pulpit, stojan n. stolek s nakloněnou vrchní deskou, zvl. čtecí n. psací pult

puls subst.m.o-kmen.dub ESSC puls, tep

pumeks subst.m.o-kmen.dub ESSC pemza, nerost používaný k broušení n. uhlazování (?)

punkt subst.m.o-kmen.dub ESSC okamžik, krátký časový úsek

punktář subst.m.jo-kmen.meč ESSC písařský bodec, nástroj sloužící k propichování pergamenu

punktoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC písařský bodec, nástroj sloužící k propichování pergamenu

punt subst.m.o-kmen.dub ESSC spolek, spolčení

puntéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC spiklenec, kdo se s někým spolčuje, zprav. proti někomu

puntík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kratičký časový úsek, nepatrný okamžik

puntovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spolčování, srocování

pupalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, snad reveň bulharská (?)

pupanáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina, zvl. cizokrajná (?)

pupava subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina s ochmýřenými listy n. květy, zvl. pupava n. netřesk (?)

pupčen subst.m.o-kmen.dub ESSC vypouklá část těla, břicho n. pupek (?)

pupečník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, zřejmě tučnolistá n. s pupencovitými květy, snad pupečník n. rozchodník (?)

pupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pupek

pupen subst.m.o-kmen.dub ESSC pupen, poupě, zárodek větvičky n. květu

pupenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pupenec

pupének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pupenec

pupěník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pupen, poupě, zárodek větvičky n. květu

pupenník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, zřejmě tučnolistá n. s pupencovitými květy, snad rozchodník (?)

pupnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS pupenec

púra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vzpurnost, odbojnost

purd subst.m.o-kmen.had ESSC kříženec koně a oslice, mezek

purdaj subst.m.jo-kmen.meč ESSC hnisavý zánět v ústech (?)

purgací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC pročištění, zbavení vnitřních škodlivých látek podáváním a přijímáním projímadel

purgáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC očistec

purgmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC purkmistr, starosta, hlava obce, zvl. města, nejvyšší obecní úředník zprvu vybíraný, později volený ze sboru konšelů

purgmistrovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad purkmistra n. vykonávání úřadu purkmistra

purgmistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad purkmistra n. vykonávání úřadu purkmistra

purgmistrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC purkmistrovstvo, purkmistři



purgrábek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úředník obecní n. hradní správy, zvl. purkrabí

purgrabie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie ESSC purkrabí

purgrabstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC purkrabství, purkrabský úřad

purgrecht subst.m.o-kmen.dub ESSC zákup, emfyteuse

purgrechtník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pachtýř, nájemce

purkací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC pročištění, zbavení vnitřních škodlivých látek podáváním a přijímáním projímadel

purkmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC purkmistr, starosta, hlava obce, zvl. města, nejvyšší obecní úředník zprvu vybíraný, později volený ze sboru konšelů

purkmistrovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad purkmistra n. vykonávání úřadu purkmistra

purkmistrstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad purkmistra n. vykonávání úřadu purkmistra

purkmistrstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC purkmistrovstvo, purkmistři

purkrábek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úředník obecní n. hradní správy, zvl. purkrabí

purkrabie subst.m+n.ьja-kmen.markrabie ESSC purkrabí

purkrabstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC purkrabství, purkrabský úřad

purkrecht subst.m.o-kmen.dub ESSC zákup, emfyteuse

purkrechtník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pachtýř, nájemce

purník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vzpurník, nadutec (?)

púrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vzpurník, nadutec (?)

purnost subst.f.i-kmen.kost MSS vzpurnost, odbojnost

purpura subst.f.a-kmen.žena ESSC purpur, vzácná látka sytě červené, nachové barvy

púřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vzpurnost, vzdorovitost, pýcha

pús subst.m.o-kmen.dub ESSC peněžitá pokuta

puspan subst.m.o-kmen.dub MSS zimostráz

pust subst.m.o-kmen.dub ESSC pusté místo, poušť

pusta subst.f.a-kmen.žena ESSC pusté místo, pustina, poušť

pústennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena žijící z náboženských důvodů o samotě a vedoucí asketický život

pústenníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk žijící z náboženských důvodů o samotě (n. v odloučení od světského života) a vedoucí přísně asketický život, zvl. poustevník, mnich, řeholník

pústenničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poustevnictví, život o samotě n. v odloučení od světského života

pústenničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poustevna (?)

pústenník subst.m.o-kmen.hoch MSS poustevník

pústevník subst.m.o-kmen.hoch MSS poustevník

pustina subst.f.a-kmen.žena MSS poušť, pustina

pustitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo pouští žilou, zvl. ranhojič n. lékař

pústka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS poustevna

pustnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC pustošitel, ničitel, plenitel (?)

pústně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bájné cizokrajné zvíře žijící na poušti n. v pustině (spolu se lvy)

pustost subst.f.i-kmen.kost MSS zpustošení

pustota subst.f.a-kmen.žena MSS zpustlost

pustotina subst.f.a-kmen.žena MSS pustina

puš subst.m.jo-kmen.meč ESSC keř, křoví (?)

púšč subst.f.ja-kmen.tvrz kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS poušť

puščadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přístroj k pouštění krve

púščě subst.f.ja-kmen.tvrz kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS poušť

púščědlničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pouštění žilou n. obor zabývající se pouštěním žilou (?)

púščědlník subst.m.o-kmen.hoch MSS lékař, který pouštěl žilou



púščěnava subst.f.a-kmen.žena ESSC pouštění žilou (?)

puščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odpuštění:

púščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pouštění žilou

puščicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nádoba, schránka

puščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádobka, schránečka

púščieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo pouští žilou, zvl. lékař

púščina subst.f.a-kmen.žena MSS poušť, pustina

puška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nádoba, schránka

puškař subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce palných zbraní, zvl. děl

puškařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

pušpan subst.m.o-kmen.dub ESSC zimostráz, buxus, pušpan (nář.)

pušpán subst.m.o-kmen.dub ESSC zimostráz, buxus, pušpan (nář.)

púštědlník subst.m.o-kmen.hoch MSS lékař, který pouštěl žilou

pút subst.f.i-kmen.kost MSS pouť, cesta, putování

pút subst.m.i-kmen.náv pridane_lemma_ve_sl_je

pútce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malé pouto

pútec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poutec (arch. a dial.), pěšinka ve vlasech

půtka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS potkání:

putna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC putýnka, koš n. ošatka, dřevěná n. proutěná nádoba

putnař subst.m.jo-kmen.muž ESSC sběrač používající ke své práci putnu

pútnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC poutnice, žena odněkud někam putující

pútnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poutnice, žena odněkud někam putující

pútník subst.m.o-kmen.hoch MSS poutník

púto subst.n.o-kmen.město ESSC pouto, předmět sloužící k spoutání, zvl. něčích nohou,

putovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC putování, cestování

putrifikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC očištění materie od nežádoucích příměsí

putujičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přebývání mimo domov, v cizím domě, zemi ap.

púzderník subst.m.o-kmen.hoch MSS výrobce pouzder

púzdrař subst.m.jo-kmen.muž ESSC pouzdrař, výrobce pouzder

púzdrce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pouzdérko, tkáňový obal nějakého novotvaru

púzdrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pouzdrař, výrobce pouzder

púzdro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pouzdro

puzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nucení, přinucování

pych subst.m.o-kmen.zvuk MSS pýcha, zpupnost, zpupný čin

pýcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS pýcha, zpupnost, zpupný čin

pýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pyšnost, pyšné jednání

pýchavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC houba, snad pýchavka (?)

pýchavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba vyfukující při zmáčknutí plodnice prášek, nejspíše pýchavka

pychlen subst.m.o-kmen.had ESSC mořská příšera živící se na souši pastvou (?)

pychnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nádhera, okázalost

pychost subst.f.i-kmen.kost MSS pýcha

pyj subst.m.jo-kmen.meč ESSC mentula

pyjě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC mentula

pykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lítost



pyksmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo se zabývá výrobou n. údržbou střelných zbraní n. střeliva,

pyrop subst.m.o-kmen.dub MSS granát

pyrosil subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen červené barvy, snad

pýř subst.f.ja-kmen.obnož pridane_lemma_ve_sl_je

pýř subst.m.jo-kmen.meč MSS prach

pýřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chmýří

pýřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chmýří

pýřina subst.f.a-kmen.žena ESSC popel, zvl. řeřavějící

pysk subst.m.o-kmen.zvuk MSS ret, pysk

pyskáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC pyskáč, člověk s velkými pysky

pyskál subst.m.o-kmen.chlap ESSC pyskáč, člověk s velkými pysky

pyšček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
MSS zobáček

pýšček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
ESSC malý

pyšník subst.m.o-kmen.hoch MSS pyšný člověk

pyšnost subst.f.i-kmen.kost MSS pýcha

pytač subst.m.jo-kmen.muž MSS tazatel

pytel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pytel, obal (zprav. z hrubé tkaniny n. kůže) na přenášení n. uchovávání rozličných věcí, měch, měšec, vak ap.

pytel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

pytelivna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo ve mlýně, kde se

pytlevnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo ve mlýně, kde se

pytlíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pytlíček

pytlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pytlík, malý

pytlosud subst.m.o-kmen.dub ESSC egyptská dutá míra

pytlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prosívání mouky přes mlýnský pytel

pytlovar subst.m.o-kmen.dub ESSC nádoba užívaná při barvení

pytlovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo ve mlýně, kde se

pzděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bzdění, (vy)pouštění větrů

pzdich subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pšouk, bzdina (?)

pzdina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS pšouk, bzdina

pzdinák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC konečník

pzdinavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk bzdící, (vy)pouštějící větry (vulg.)

rabizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děvečka, služka

rabún subst.m.o-kmen.dub ESSC druh textilie n. tkalcovského náčiní (?)

racie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC příspěvek k žoldu (?)

racionál subst.m.o-kmen.dub MSS vrchní část židovského velekněžského roucha

ráčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC malý, zvl. nedospělý rak, ráče

ráčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chtění, rozhodnutí

račicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC samice raka, račice

rad subst.m.o-kmen.dub MSS chyba

rada subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS rada, poučení:

rada subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS rádce

ráda subst.f.a-kmen.žena ESSC věci k osobní potřebě ženy (šaty, šperky, domácí náčiní ap.)



rádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rádce

radda subst.f.a-kmen.žena MSS rada, poučení:

radhaus subst.m.o-kmen.dub MSS radnice

radhúz subst.m.o-kmen.dub MSS radnice

radič subst.m.jo-kmen.muž ESSC rádce

raditedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rádkyně

raditel subst.m.jo-kmen.učitel MSS rádce

radlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nářadí k obracení půdy, zvl. jeho zaostřená část, radlice

radličník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce

rádlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rádlo, pluh

radnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC radnice

radník subst.m.o-kmen.hoch ESSC rádce

radnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC úřadovna místodržitele

radnitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rádkyně

radost subst.f.i-kmen.kost MSS radost

radovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC radování, radost, veselost

radovánky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC radovánky, oslava

radóvky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS radovánky

radovník subst.m.o-kmen.hoch MSS účastník radovánek

rádsě subst.m.ja-kmen.panošě zaklad-bezkoncovkove_tvary-dec/tvary_s_koncovkou-dc MSS rádce

radvanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trakař, radvanec (dial.)

rafijě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ukazovátko při čtení

rafijka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pisátko

racha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS nadávka hebrejského původu:

rácha subst.f.a-kmen.žena MSS nadávka hebrejského původu:

rájček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina rostoucí v ráji, např. fíkovník

rájikras subst.m.o-kmen.had ESSC pták vyznačující se mimořádným, rajsky krásným vzhledem n. zpěvem

rájina subst.f.a-kmen.žena ESSC druh nádoby (?)

rajstro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rejstřík, seznam, soupis

rajtar subst.m.o-kmen.chlap ESSC rejtar (arch.), jízdní voják

rak subst.m.o-kmen.pták MSS rak

rakač subst.m.jo-kmen.meč ESSC název kamene

rakáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC název kamene

rakopún subst.m.o-kmen.had ESSC název ryby n. jiného vodního živočicha

rákos subst.m.o-kmen.dub ESSC rákos, ostřice, sítina

rakovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nežit či nádor, zvl. vnější projev choroby zvané rak

rakún subst.m.o-kmen.had ESSC ryba

rakvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS hlemýžď

rám subst.m.o-kmen.dub ESSC rám, konstrukce, do níž se něco vsazuje

rámě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
ESSC rameno

rámec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rámeček

raménce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC raménko

raménko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC raménko



rameno subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
ESSC rameno

rámovačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC srdcovitá motyčka

rámovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kleštění, prostřihování keřů vinné révy

rámovička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh motyky (užívané na vinici)

rána subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS rána, úder:

raněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rána, zranění

ranka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ranka, malé zranění

ranlék subst.m.o-kmen.hoch ESSC ranhojič, chirurg

ranník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zraněný, zbitý člověk

ranník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá bylina určená k hojení ran (?)

ráno subst.n.o-kmen.město MSS ráno

ranocěl subst.m.o-kmen.dub ESSC jitrocel

ranost subst.f.i-kmen.kost MSS zralost, dospělost

raroh subst.m.o-kmen.pták MSS sokol

raroch subst.m.o-kmen.pták MSS sokol

ras subst.m.o-kmen.chlap ESSC ras, pohodný

rast subst.m.o-kmen.dub MSS odpočinek:

rašček subst.m.o-kmen.pták
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
ESSC název ryby n. vodního živočicha

rašt subst.m.o-kmen.dub MSS odpočinek:

rataj subst.m.jo-kmen.muž MSS sedlák, rolník

ratajčík subst.m.o-kmen.hoch MSS sedláček

ratajík subst.m.o-kmen.hoch MSS sedláček

ratajstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rolnictví

rathaus subst.m.o-kmen.dub MSS radnice

rathauz subst.m.o-kmen.dub MSS radnice

rathús subst.m.o-kmen.dub MSS radnice

rathúz subst.m.o-kmen.dub MSS radnice

rational subst.m.o-kmen.dub MSS vrchní část židovského velekněžského roucha

ratisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kopí

ratišče subst.n.jo-kmen.moře MSS kopí

ratištník subst.m.o-kmen.hoch MSS výrobce násad ke kopím

ratman subst.m.o-kmen.pán ESSC radní, konšel

ratolasl subst.f.i-kmen.kost GbSlov ratolest, Zweig, Trieb;

ratolast subst.f.i-kmen.kost MSS ratolest, letorost

ratoles subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
GbSlov ratolest, Zweig, Trieb;

ratoléska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá ratolest, větvička

ratolesl subst.f.i-kmen.kost MSS ratolest, letorost

ratolest subst.f.i-kmen.kost GbSlov ratolest, Zweig, Trieb;

ratolestie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ratolestí, větvoví

ratoléstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá ratolest, větvička

ratolestl subst.f.i-kmen.kost GbSlov ratolest, Zweig, Trieb;



ratoleščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC místo větvení se, dělení se

ratorasl subst.f.i-kmen.kost MSS ratolest, letorost

ratoresl subst.f.i-kmen.kost GbSlov ratolest, Zweig, Trieb;

rauš subst.m.jo-kmen.meč ESSC hlučící houf

ráz subst.m.o-kmen.dub MSS znamení na minci

razenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS radění, rada

rázník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo razí peníze, mincíř:

razsocha subst.f.a-kmen.žena ESSC větev nebo uměle vytvořený předmět rozdělující se, rozvětvující se na dvě ramena, části

rázumiencě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC penězoměnec, směnárník

raženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rázné, prudké uvedení do pohybu

rčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS promluvení, výrok

rdesen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rdesno, bylina s podlouhlými listy a s klásky růžových kvítků, např. červivec, blešník

rdesno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rdesno, bylina s podlouhlými listy a s klásky růžových kvítků, např. červivec, blešník

rdešen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rdesno, bylina s podlouhlými listy a s klásky růžových kvítků, např. červivec, blešník

rdešin subst.m.o-kmen.dub ESSC rdesno, bylina s podlouhlými listy a s klásky růžových kvítků, např. červivec, blešník

realgar subst.m.o-kmen.dub ESSC realgar, oranžově červený sirník arzénu

reálie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC reálie, konkrétní věc (opak univerzálie)

reb subst.m.o-kmen.dub ESSC vinná réva

rebarbora subst.f.a-kmen.žena ESSC rebarbora,

rebule subst.f.ja-kmen.dušě MSS zadek, zadnice:

recept subst.m.o-kmen.dub ESSC recept, předpis, zvl. lékařský

recepta subst.f.a-kmen.žena ESSC recept, předpis, zvl. lékařský

rečicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rekovná žena, hrdinka

refektor subst.m.o-kmen.dub MSS refektář, společná klášterní jídelna

refléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC obuvník specializující se na opravu obuvi

reformací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC reformace, náboženská oprava

regálie subst.f.ьja+ja-kmen.historie plurale_tantum ESSC výhradní královské nebo státní právo

regiment subst.m.o-kmen.dub ESSC správa, vláda, panování

registr subst.m.o-kmen.dub MSS rejstřík, seznam, soupis

registrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC proces zapsání záznamu (např. soudní pře) do

registřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC seznam, soupis, záznam

regres subst.m.o-kmen.dub ESSC právo vyžadovat od někoho náhradu, postih

regule subst.f.ja-kmen.dušě MSS pravidlo

rechněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hubování, reptání proti někomu

rechyně subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC název hry (?)

rej subst.m.jo-kmen.meč ESSC vířivý pohyb, zvl. taneční

rejbarbara subst.f.a-kmen.žena ESSC rebarbora,

rejbarbora subst.f.a-kmen.žena ESSC rebarbora,

rejd subst.m.o-kmen.dub ESSC jízda, ježdění

rejistr subst.m.o-kmen.dub MSS rejstřík, seznam, soupis

rejistro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rejstřík, seznam, soupis

rejistrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC proces zapsání záznamu (např. soudní pře) do

rejistřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC seznam, soupis, záznam

rejstro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rejstřík, seznam, soupis



rejstrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC proces zapsání záznamu (např. soudní pře) do

rejtar subst.m.o-kmen.chlap ESSC rejtar (arch.), jízdní voják

rejthar subst.m.o-kmen.chlap MSS jezdec, jízdní voják

rejtunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC účtování

rek subst.m.o-kmen.hoch ESSC rek, hrdina

rekognicí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC uznání, potvrzení daného právního úkonu

rekognicie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC uznání, potvrzení daného právního úkonu

rekovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hrdinství, statečnost, udatnost

rektor subst.m.o-kmen.chlap ESSC ředitel, osoba stojící v čele nějaké instituce, zvl. školní

rektura subst.f.a-kmen.žena ESSC úřad, funkce rektora

rekviem subst.n.indecl.tau ESSC mše za mrtvého

relací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC zpráva o úředním jednání sloužící jako podklad k jeho zaknihování do zemských desek

relátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC osoba přinášející zprávy o úředním jednání (tzv. relace) k deskám zemským

réma subst.f.a-kmen.žena ESSC rýma, zánět nosní sliznice spojený s nadměrným vyměšováním hlenů

remisí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC odročení případu

remisie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC odročení případu

rémovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojování veršů v rýmy, rýmování

rempest subst.m.o-kmen.dub ESSC předkožka, co je odstraňováno při rituální obřízce

rendlíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rendlíček, malý kotlík

rendlík subst.m.o-kmen.zvuk MSS rendlík, kotlík

renlík subst.m.o-kmen.zvuk MSS rendlík, kotlík

renlikář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící rendlíky

reptač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo reptá, reptal

repták subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo reptá, reptal

reptal subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo reptá, reptal

reptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC reptání, hlasité projevování nespokojenosti

responsoř subst.f.ja-kmen.obnož MSS responsorium, střídavý zpěv mezi duchovním a sborem zpěváků nebo věřícími

rešt subst.m.o-kmen.dub ESSC základní příčný trám (součást krovu)

ret subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ret

reta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS pomoc, záchrana

rétor subst.m.o-kmen.chlap ESSC řečník

rétorika subst.f.a-kmen.žena ESSC rétorika, řečnictví

retovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záchrana

retunk subst.m.o-kmen.zvuk MSS pomoc, záchrana

reubarbara subst.f.a-kmen.žena ESSC rebarbora,

reubarbarum subst.n.indecl.tau ESSC rebarbora,

reubarbař subst.f.i-kmen.kost ESSC rebarbora,

reuma subst.f.a-kmen.žena ESSC rýma, zánět nosní sliznice spojený s nadměrným vyměšováním hlenů

rév subst.m.o-kmen.dub MSS réva:

réva subst.f.a-kmen.žena ESSC ratolest

reversal subst.m.o-kmen.dub ESSC záruční zápis

révie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS révoví

revma subst.f.a-kmen.žena ESSC rýma, zánět nosní sliznice spojený s nadměrným vyměšováním hlenů

rez subst.f.ja-kmen.rez E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni



rezina subst.f.a-kmen.žena MSS pryskyřice

rež subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS žito

režnost subst.f.i-kmen.kost ESSC kvalita žita, hrubost

rhetor subst.m.o-kmen.chlap ESSC řečník

rhetorika subst.f.a-kmen.žena ESSC rétorika, řečnictví

rinšaf subst.m.o-kmen.dub ESSC hra pro obveselení, snad s kroužkem

rivola subst.f.a-kmen.žena MSS druh italského vína

rmen subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lidovém léčitelství, nejčastěji heřmánek či rmen

rmúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarmoucení, zármutek

rmut subst.m.o-kmen.dub GbSlov rmut (v pivovarství), Mösch;

rob subst.m.o-kmen.chlap MSS potomek, dědic, následník

roba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS žena, děvče

róba subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

robáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný živočich jako malý červ, brouk

robák subst.m.o-kmen.pták ESSC drobný živočich jako červ, brouk

robátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děťátko, malé dítě

robě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS dítě

roběce subst.n.jo-kmen.moře ESSC dítko, dítě

robenček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS dítě, děťátko, robátko

robenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS chlapec

robenek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý chlapec

robětěz subst.m.jo-kmen.vítěz MSS otrok

robíšek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý chlapec

robizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC děvečka, služka

robník subst.m.o-kmen.hoch ESSC sedlák

robota subst.f.a-kmen.žena MSS poddanství, nevolnictví, porobení

robotěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS robotník, nádeník

robotěz subst.m.jo-kmen.vítěz MSS otrok

robotěženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC otroctví

robotieř subst.m.jo-kmen.muž MSS robotník

robotna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dílna

robotnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS nevolnice, otrokyně

robotník subst.m.o-kmen.hoch MSS nevolník

robotnost subst.f.i-kmen.kost ESSC práce, námaha, úsilí

robotovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykonávání namáhavé práce

robyně subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS otrokyně

rocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS srocování, bouření

ročenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odročení

ročižnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC roční zásoba plodin, zejména obilí

ročník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá bylina (zvonek ?)

rod subst.m.o-kmen.dub MSS rod, rodina

ród subst.m.o-kmen.pán MSS neotesanec, nevzdělaný, nevychovaný člověk, hlupák:

roda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC původ



ródcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rodič

roděčna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zděděná vlastnost, vloha

roden subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nadpřirozená bytost

rodic subst.m.jo-kmen.vítěz MSS potomek

rodicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rodička

rodicka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rodička

rodič subst.m.jo-kmen.muž MSS potomek

rodiček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pokrevní příbuzný

rodička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rodička

rodična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rodička

rodičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příbuzenství, rodina

rodičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příbuzenstvo, rodina

rodidlé subst.m.o-kmen.chlap plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rodiče

rodilicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rodička

rodina subst.f.a-kmen.žena MSS rodina

roditedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rodička

roditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC ploditel, rodič

roditelka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rodička, zejména rodící v raném věku

roditelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rodička

rodizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pojmenování označující rod podstatného jména

rodlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rodička

rodlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC genitiv

rodně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC dítě n. nemluvně (?)

rodník subst.m.o-kmen.zvuk MSS pohlavní orgán

rodstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC narození

roh subst.m.o-kmen.zvuk MSS roh

roháč subst.m.jo-kmen.meč ESSC živočich s rohy, růžky, jako např. brouk roháč, zmije růžkatá, vůl ap.

roháček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bílé pečivo ve tvaru rohu

rohák subst.m.o-kmen.pták ESSC živočich s rohy, růžky, jako např. brouk roháč, zmije růžkatá, vůl ap.

rohan subst.m.o-kmen.pán MSS neústupný člověk, paličák, beran

rohatec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rohaté zvíře

rohaticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šíp, střela

rohatina subst.f.a-kmen.žena MSS vidle

rohatost subst.f.i-kmen.kost ESSC pyšnost, zpupnost

rohlas subst.m.o-kmen.had ESSC rohaté zvíře (?)

rohláš subst.m.jo-kmen.meč ESSC rohaté zvíře (?)

rohlíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný druh pečiva

rohlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC druh pečiva

rohočil subst.m.o-kmen.had ESSC druh ptáka s černou hlavou

rohožě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rákosí, sítí ap. užívané k pletení

rohožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rákosí, sítí ap. užívané k pletení

rohožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rohož, výrobek spletený z rákosí, sítí ap. sloužící jako matrace

rohožník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce rohoží

roch subst.m.o-kmen.zvuk MSS věž



rochle subst.f.ja-kmen.dušě MSS rokle, roklina

rochovět subst.m.o-kmen.dub ESSC jehlan (?)

roj subst.m.jo-kmen.meč ESSC roj včel

rojník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina lákající včely, rostlina, jejíž květy poskytují pastvu včelám, meduňka (?)

rojovník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina lákající včely, rostlina, jejíž květy poskytují pastvu včelám, meduňka (?)

rok subst.m.o-kmen.zvuk MSS rok

rokle subst.f.ja-kmen.dušě MSS rokle, roklina

rokos subst.m.o-kmen.dub ESSC rákos, ostřice, sítina

rokosie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rákosí

rokotržnost subst.f.i-kmen.kost MSS ukvapenost

rokovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC jednání, rokování

rokovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC poradkyně v jednání

rokovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC poradce v jednání

rokyta subst.f.a-kmen.žena MSS druh vrby

rokytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rákosí, sítí ap.

rokytka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC palma

rolí subst.f.ьja-kmen.rolí MSS role, (orné) pole

rolícě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rolička, políčko

rolle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo určené k bělení stříbrných plátů

rolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC rolník, zemědělec, na

rom subst.m.o-kmen.dub ESSC rum, hlína, prach

román subst.m.o-kmen.pán ESSC nejasné, snad cizinec, Ital (?), příslušník římské církve,

romanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC těžké sladké víno, zřejmě jižního původu

romějě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vojenský šik

ron subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina, mangold (?)

ronoh subst.m.o-kmen.pták ESSC druh hada (?)

ropúch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rampouch

rór subst.m.o-kmen.dub ESSC trubice

róra subst.f.a-kmen.žena ESSC trubice

rorák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bylina, brutnák (?)

rórmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC řemeslník pečující o rozvody vody, kašny ap.

rórmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC řemeslník pečující o rozvody vody, kašny ap.

rorýček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rorýs

rorýnky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slabiny

rosa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rostlina rosnatka (?)

rosička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina rosnatka (?)

rosmarín subst.m.o-kmen.dub MSS rozmarýna, rozmarýn

rosol subst.m.o-kmen.dub ESSC osolená voda, lák

róst subst.m.o-kmen.dub MSS růst, vzrůst

rostava subst.f.a-kmen.žena ESSC skladiště, zásobárna léčiv

rostenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS růst, vzrůst

róščě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC osoba, která stále roste, výrostek, dospívající (?)

roščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC růst

roščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proutí, roští



roškop subst.m.o-kmen.dub MSS druh závoje nebo kukly

rošt subst.m.o-kmen.dub ESSC škrabadlo, struhadlo

roštec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rošt, kovová mříž na ohništi sloužící k pečení masa ap.

roštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proutí, roští

rota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS rota, družina, skupina

rotník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hráč na

rotšmíd subst.m.o-kmen.pán ESSC cizelér

roty subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum MSS strunný hudební nástroj

rotymajstr subst.m.o-kmen.chlap MSS velitel roty

rov subst.m.o-kmen.dub MSS rov, hrob

roveň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

roveň subst.m.jo-kmen.muž E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS osoba někomu rovná stavem, důstojností ap.

rovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rovnost

rovina subst.f.a-kmen.žena MSS rovina

rovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rovina

rovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS srovnání, přirovnání

rovně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

rovně subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

rovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC druh, vrstevník

rovnina subst.f.a-kmen.žena MSS rovina

rovnišče subst.n.jo-kmen.moře MSS rovina

rovno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rovina

rovnohlas subst.m.o-kmen.dub ESSC homonymum

rovnokrot subst.m.o-kmen.dub ESSC astronomický termín, rovnoběžka (?)

rovnonocie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rovnodennost

rovnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rovina, pláň

rovnota subst.f.a-kmen.žena MSS rovnost

rovnověk subst.m.o-kmen.hoch ESSC vrstevník

rozběh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozběh, počátek rychlého pohybu

rozběliš subst.m.jo-kmen.muž ESSC albín (?)

rozběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozptýlení, rozšíření do prostoru,

rozbitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozbití, roztříštění

rozblúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztěkanost, rozptýlenost

rozbor subst.m.o-kmen.dub ESSC rozboření, rozbití

rozbořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozboření, rozvrácení, zničení

rozbořitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC ničitel, rozbíječ, rozvraceč

rozbroj subst.m.jo-kmen.meč ESSC rozbroj, nepokoj, vřava, zmatek

rozbrojě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rozbroj, nepokoj, vřava, zmatek

rozbrojěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozbroj, různice, svár:

rozbřěžděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozbřesk

rozcěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozcestí, křižovatka

rozčesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztětí, rozseknutí, rozčísnutí

rozdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdání mezi více příjemců

rozdavač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo rozdává



rozdávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdělování, rozdílení něčeho

rozdavatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo rozdává

rozdávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozdíleč

rozděľec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozhodčí

rozděľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odpadlík od církve, odštěpenec, heretik

rozdělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozdělení

rozdělič subst.m.jo-kmen.muž MSS rozdělovač, rozdělovatel

rozdělina subst.f.a-kmen.žena ESSC mezera vzniklá rozdělením souvislého povrchu, rozsedlina, trhlina

rozdělitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS rozdělovač, rozdělovatel

rozdělna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC idy, třináctý nebo patnáctý den měsíce původně v starořímském kalendáři

rozdělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdělování

rozděrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kousek vzniklý roztrháním něčeho, útržek

rozdiel subst.m.o-kmen.dub MSS rozdíl

rozdielcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rozhodčí

rozdielčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC rozhodčí

rozdielec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kapitolka

rozdielek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC idy, název třináctého nebo patnáctého dne měsíce původně v starořímském kalendáři

rozdielenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdělování, dělení

rozdielník subst.m.o-kmen.hoch ESSC farizej

rozdielnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozdílnost, odlišnost

rozdrážděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozhněvání, podráždění

rozdražďovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdražďování, popuzování

rozdráženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozhněvání, podráždění

rozdrážňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdráždění, popuzení

rozdřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS díra, roztržení

rozdřiemanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS polospánek, podřimovaní, dřímota:

rozdvojě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC různice, neshoda

rozdvojenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odštěpenec, odpadlík

rozdvojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS roztržka, neshoda:

rozdvojník subst.m.o-kmen.hoch ESSC farizej

rozdýmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozněcování

rozebránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozebrání něčeho

rozečtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spočítání, sečtení

rozedřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztržení

rozehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozehnání, násilné rozptýlení

rozejhránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hraní, hra

roźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dítě, rozenec (arch.)

roźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rození dítěte, porod

rozénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (h)rozinky, sušené bobulky vinné révy

rozepřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rozepře, svár, spor

rozeslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozeslání, vyslání do různých míst

rozetřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potření, potlačení

rozeznalost subst.f.i-kmen.kost MSS rozeznání, rozlišení, rozeznávání, rozlišování

rozeznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozeznání, rozlišení, rozeznávání, rozlišování



rozeznatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC rozsuzovatel

rozeznavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC rozsuzovatel

rozeznávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozeznávání, rozlišování

rozeznavatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rozsuzovatelka

rozeznavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC rozsuzovatel

rozezřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzezření, (oslnivý) vzhled

rozežženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozpálení, zanícení:

rózha subst.f.a-kmen.žena MSS větev, větvička, ratolest

rozhádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úsudek, mínění

rozhlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhlášení, rozšíření známosti

rozhlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohled

rozhleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzezření, (oslnivý) vzhled

rozhněvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hněv

rozhod subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina s lat. názvem Barba Iovis, rozchodník n. netřesk

rozhodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úsudek

rozhodnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhodnutí, rozsouzení

rozhojněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhojnění, zvětšení

rozhojňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhojňování, zvětšování

rozhorčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpálení (horečkou, hněvem)

rózhovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ratolesti, větvoví

rozhožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rohož, výrobek spletený z rákosí, sítí ap. sloužící jako matrace

rozhranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozcestí, kde bývalo popraviště

rozhřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odpuštění, prominutí, zbavení (hříchu, viny, trestu)

rozhřěšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhřešování, odpouštění hříchů

rozhřiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odpuštění, prominutí, zbavení (hříchu, viny, trestu)

rozcházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozšiřování, rozlézání (neduhu po těle)

rozchlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC osvěžení, občerstvení (se)

rozchod subst.m.o-kmen.dub ESSC rozchod, rozejití, rozcházení

rozchodek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tučnolistá bylina rozrůstající se plazivými oddenky, zvl. rozchodník (rod Senum L.)

rozchodník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tučnolistá bylina rozrůstající se plazivými oddenky, zvl. rozchodník (rod Senum L.)

rozchozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozchod

rozchutnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nadšení, zanícení, zápal

rozchvátanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozchvácení:

rozchvatitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC rozchvatitel, plenitel

rozchycenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozchvácení

rozinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (h)rozinky, sušené bobulky vinné révy

rozjěd subst.m.o-kmen.dub ESSC rozejití, rozchod

rozjědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozšíření (se) zhoubným rozkladem (rozežráním) okolní tkáně

rozjednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozdíl:

rozjětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozevření (?)

rozjězd subst.m.o-kmen.dub ESSC rozjezd, rozchod (účastníků nějaké schůzky)

rozjiedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozšiřování (se), rozlézání (se) zhoubným rozkladem (rozežíráním) okolní tkáně

rozjímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvažování, uvažování

rozjitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozejití, rozchod:



rozjuženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tání, obleva

rozjužie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tání, obleva

rózka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ratolest, větvička, větev

rozkaz subst.m.o-kmen.dub ESSC rozkaz, nařízení

rozkázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozkaz:

rozkazatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo je původcem nějakého rozkazu (rozkazů)

rozkázn subst.f.i-kmen.kost ESSC rozhodnutí

rozkazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozkazování, přikazování

rozklaď subst.f.i-kmen.kost MSS rozložitost, prostor

rozkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výklad, vylíčení

rozklizenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozchod

rozkodlúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdělení, odloučení

rozkochánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozkoš, potěšení

rozkolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozplození

rozkoš subst.f.i-kmen.kost MSS rozkoš

rozkošněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oddávání se rozkoším (?)

rozkošňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS věnování se rozkoším

rozkošník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vzbuzuje něčí potěšení

rozkošnost subst.f.i-kmen.kost ESSC libost, příjemnost

rozkrok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozkrok (tj. místo na lidském těle, kde se trup rozděluje na nohy)

rozkroṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pokropení něčím

rozkvas subst.m.o-kmen.dub ESSC kvas, kvásek

rozkvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkvašení, vykvašení

rozkysánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kvašení, hnisání

rozla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pestře zbarvený kámen, nefrit n. sardonix (?)

rozlámanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zničení (rozlámáním)

rozléhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozléhání, šíření (se)

rozlezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozšíření se (něčeho zhoubně působícího)

rozlíčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylíčení, výklad

rozličenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozličnost, rozmanitost, různost

rozličnava subst.f.a-kmen.žena ESSC rozličnost, rozmanitost (?)

rozličnost subst.f.i-kmen.kost ESSC různost, rozličnost, rozmanitost

rozlitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozvodnění:

rozlom subst.m.o-kmen.dub ESSC rozlomení, rozlamování, lámání

rozloḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozlomení, rozlamování, lámání

rozloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozložení, roztažení

rozľúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozlícení, prudký hněv

rozlúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozloučení (se)

rozlúčenost subst.f.i-kmen.kost ESSC odloučenost

rozlučitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo rozlučuje

rozlučnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ta, která rozlučuje

rozluka subst.f.a-kmen.žena ESSC odloučení, oddělení

rozľútěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozlícení, prudký hněv

rozľútilost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozlícenost, rozhněvanost



rozmáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožování, rozhojňování

rozmarýn subst.m.o-kmen.dub ESSC rozmarýn(a)

rozmařělost subst.f.i-kmen.kost ESSC ochablost (náboženskomravní), netečnost, ztráta horlivosti (jako důsledek lenosti a předpoklad podlehnutí zlému)

rozmařěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ochabnutí (náboženskomravní), netečnost, ztráta horlivosti

rozmářěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oslabování, oslabení, malátnost

rozmařilost subst.f.i-kmen.kost ESSC ochablost (náboženskomravní), netečnost, ztráta horlivosti (jako důsledek lenosti a předpoklad podlehnutí zlému)

rozměk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plynná hláska

rozměka subst.f.a-kmen.žena ESSC plynná hláska

rozměkčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC změkčení

rozměra subst.f.a-kmen.žena MSS rozměr, míra

rozměřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozměření, rozdělení (podle nějaké míry)

rozměřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozměřování, vyměřování

rozmetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmetání, rozptýlení

rozmiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmíšení, rozmíchání

rozmieška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozmíška, různice, neshoda

rozmietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmetávání, rozhazování

rozmluva subst.f.a-kmen.žena ESSC rozmlouvání, rozmluva, rozhovor

rozmlúvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vypravěč neskutečných, smyšlených příběhů

rozmlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmluva:

rozmluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmluva:

rozmluvnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozvážnost v mluvení (?)

rozmnoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožení, rozhojnění

rozmnožitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS rozmnožovatel, rozšiřovatel:

rozmnožnost subst.f.i-kmen.kost MSS znásobení, zvětšení

rozmnožovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožování, rozhojňování

rozmrhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC mrhač, rozhazovač, marnotratník

rozmrhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC promrhání, přivedení nazmar

rozmysl subst.m.o-kmen.dub ESSC rozmyšlení, rozvážení, uvážení,

rozmyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozmýšlení, uvažování

rozmyšľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmyšlení, rozvážení, uvážení,

rozmyšlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozmýšlení, přemýšlení, uvažování, přemítání

roznábožněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzbuzení zbožnosti:

rozněcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozněcování, podněcování

roznesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhlášení, rozšíření

roznět subst.m.o-kmen.dub MSS vzplanutí, zanícení, nadšení

rozněta subst.f.a-kmen.žena MSS vzplanutí, zanícení, nadšení

róznicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS různice, roztržka

róznička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS menší různice, roztržka, neshoda

rózničník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se zabývá rozepřemi, tj. vyšetřující soudce

rozniecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS popichování, dráždění

roznímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozjímání, rozbírání, probírání

roznošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roznesení, rozptýlení

rozom subst.m.o-kmen.dub MSS rozum, moudrost, rozumnost

rozomcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mudrc, učenec



rozomec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mudrc, učenec

rozomenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozumnost, rozum

rozomluvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mudrc, učenec

rozomník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mudrc, učenec

rozomnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozumnost, rozum

rozor subst.m.o-kmen.dub MSS záhon

rozorka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brázdička, malá brázda

rozpač subst.f.i-kmen.kost MSS rozpaky, rozpakování, váhání

rozpáčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozpakování, rozpaky, váhaní:

rozpačenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zoufalství, bezútěšnost

rozpačník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zoufalec

rozpačnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zoufalost, bezradnost

rozpadlina subst.f.a-kmen.žena ESSC otvor vzniklý rozpadnutím něčeho souvislého

rozpak subst.m.o-kmen.zvuk MSS rozpaky, rozpakování, váhání

rozpaka subst.f.a-kmen.žena ESSC rozpaky, váhání

rozpakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpakování se, rozpaky, váhání

rozpáľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpálení, rozžhavení, horkost

rozpalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC horlivost, duchovní zanícení

rozpamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpomenutí se na něco, připomínka něčeho

rozpařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozehřátí

rozpětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozepnutí, roztažení

rozpínadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tkalcovský nástroj určený k rozpínání utkaného plátna

rozpis subst.m.o-kmen.dub ESSC psaní rozeslané na různá místa

rozpísař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo svým psaním nenáležité rozvádí a mění smysl nějakého závazného textu (biblického ap.)

rozpisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozepisování se, dopodrobna rozvedený výklad

rozploda subst.f.a-kmen.žena MSS rozplození, rozmnožení

rozplozě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlinný porost

rozploźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozplození, rozmnožení, rozhojnění

rozplozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poskytování plodů

rozplutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozplynutí

rozplynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozplynutí

rozpolcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpolcení, roztětí na poloviny

rozpomanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpomenutí se na něco, připomenutí si něčeho

rozpomenutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpomenutí se na něco, připomenutí si něčeho

rozpomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpomínání se na něco, připomínání si něčeho

rozpora subst.f.a-kmen.žena ESSC rozporka, součást vah u vozu, k níž se postranky zapřahá tažné zvíře

rozporek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozparek

rozpořicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rozporka, součást vah u vozu, k níž se postranky zapřahá tažné zvíře

rozprach subst.m.o-kmen.zvuk MSS roztržka, zmatek

rozpránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS volnost, vůle:

rozprášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC násilné rozptýlení,

rozprava subst.f.a-kmen.žena ESSC vyprávění, příběh

rozpravák subst.m.o-kmen.hoch ESSC autor (historických) příběhů, kronikář

rozprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vypravěč



rozpravěč subst.m.jo-kmen.muž ESSC vypravěč

rozprávěč subst.m.jo-kmen.muž ESSC vypravěč

rozprávěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozprávění, vypravování

rozprávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozprávka, rozmluva

rozprávnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vyprávění, příběh

rozpravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypravování

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylíčení, výklad

rozprchánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozzuření se, prudký hněv

rozprchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozprchnutí se, útěk (na různá místa)

rozproměna subst.f.a-kmen.žena ESSC různosklonnost, heteroklize

rozprostranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC volný prostor (?)

rozprostřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozprostření, plošné rozložení, roztažení

rozprostřěnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozpuštění (vlasů)

rozpršěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozprchnutí se, rozutečení se, útěk (do různých stran)

rozptylatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo narušuje jednotu, rozvratník:

rozptýlcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozhazovač. marnotratník, mrhač

rozptýleč subst.m.jo-kmen.muž ESSC rozhazovač. marnotratník, mrhač

rozptýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozptýlení, rozehnání (nějakého společenství)

rozptylovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozptylování, (opakované) rozptýlení

rozpučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpuknutí, puknutí

rozpuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozdělená (tj. jakoby rozpuklá) dolní část lidského trupu (?)

rozpustilost subst.f.i-kmen.kost ESSC nevázanost, prostopášnost

rozpustitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo rozpouští, rozpouštěč:

rozpuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozpustilost, nevázanost

rozpúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpouštění, tavení

rozpúščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nevázanost, prostopášnost

rozpuščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpouštění

rozpútie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozcestí, křižovatka cest

rozpuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozehnání, rozptýlení (zvl. násilné)

rozraz subst.m.o-kmen.dub ESSC anapest, původně antická metrická stopa složená ze dvou slabik krátkých, nepřízvučných a jedné, poslední dlouhé, přízvučné

rozruch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC porušení shody, rozpor, neshoda

rozrušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porucha (zdravotní), chorobné poškození (nějakého orgánu)

rozřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozřezání, řez (jako léčebný zásah)

rozřězanina subst.f.a-kmen.žena ESSC otvor vzniklý rozřezáním (jako léčebným zásahem)

rozřězovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC otvor v oděvu (jako znak hříšného chování), výstřih n. rozparek

rozsápanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztrhání, rozsápání

rozsapatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC rozchvatitel

rozsapil subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo trhá ap. něco

rozsaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozevření

rozsěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozseknutí, rozdělení seknutím, nebo rozdělení (?)

rozsědánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpukání, rozpraskání

rozsědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC puknutí

rozsědlina subst.f.a-kmen.žena ESSC rozsedlina, prasklina, trhlina, puklina, skulina

rozsědlost subst.f.i-kmen.kost ESSC prasklina, puklina



rozsěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozsekání, rozdělení ostrým nástrojem

rozsětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozšíření, rozesetí (?)

rozsěvač subst.m.jo-kmen.muž MSS rozsévač

rozsěvatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo rozsévá, kdo provádí setbu

rozsievačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plachta nebo nádoba na semena používaná při setí, rozsévání

rozsievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozsévání, setí

rozsievka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plachta nebo nádoba na semena používaná při setí, rozsévání

rozsocha subst.f.a-kmen.žena ESSC větev nebo uměle vytvořený předmět rozdělující se, rozvětvující se na dvě ramena, části

rozspořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožení, rozhojnění

rozsrdenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svár, roztržka

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmístění, rozestavení

rozstrk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC roztržka, rozepře, spor, svár

rozstrojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nejasné

rozstřiženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozstřižení, místo, kde je něco rozstřiženo

rozstup subst.m.o-kmen.dub ESSC nemoc (?)

rozstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozestoupení se, odstoupení na určitá místa, rozejití se na určitá místa

rozsud subst.m.o-kmen.dub MSS rozsouzení

rozsúdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo něco rozlišuje, je schopný rozlišovat

rozsudek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvrzení, soud, úsudek

rozsuditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC posuzovatel, kdo posuzuje, usuzuje

rozsúdník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mudrc

rozsutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozptýlení, roztroušení

rozsúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozsouzení

rozsuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posuzování, rozvažování

rozsypánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozptýlení, rozsypání

rozšaf subst.m.o-kmen.dub ESSC poslední vůle, závěť

rozšafenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozšafnost, rozvážnost

rozšafnost subst.f.i-kmen.kost ESSC uvážlivost, rozvážnost, prozíravost, moudrost

rozščěpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozštěpení, rozštípnutí

rozšířenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozšíření (se), zvětšení (se) co do šířky

rozšiřič subst.m.jo-kmen.muž ESSC rozšiřovatel, šiřitel

rozšiřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC rozšiřovatel, šiřitel

rozšitina subst.f.a-kmen.žena ESSC trhlina, roztržené, rozedřené místo (v látce)

roztáhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztažení, oddálení od sebe

roztahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvětšení, zvýšení

roztánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztátí

roztéčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nejasné

roztětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozetnutí, rozseknutí

roztěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS roztažení, rozpětí (na kříži)

roztikánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozjímání, uvažování

roztínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztínání, rozdělování seknutím

roztlesk subst.m.o-kmen.zvuk MSS lívanec, koláč

roztóčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nejasné

roztóčky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odpad odtékající při stáčení (vína, piva)



roztok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozdělující se vodní tok

roztracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozprášení, rozptýlení

roztrhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco trhá, roztrhává

roztrhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztrhání na kusy, rozsápání

roztrhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdělování

roztropnost subst.f.i-kmen.kost ESSC uvážlivost, rozvážnost (?)

roztrúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztroušení, rozptýlení

roztržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS roztržení, trhlina

roztržělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk posedlý zlým duchem

roztrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS roztržka, rozpor

roztržka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC roztržka, svár, spor

roztržnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nejednost, nesvornost

roztřásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztřásání, natřásání, kypření třesením

roztykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozjímání, uvažování

rozum subst.m.o-kmen.dub MSS rozum, moudrost, rozumnost

rozumec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozum, smysl

rozúmek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hloupý, nicotný názor, soud, úsudek

rozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS porozumění, pochopení

rozumětedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozum, schopnost rozumět, chápat

rozumicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rozumná, moudrá žena

rozumitedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC moudrost, vědění, poznatek

rozumnost subst.f.i-kmen.kost MSS rozumnost, rozum

rozumoduch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozumnost, rozum

rozvada subst.f.a-kmen.žena ESSC rovnání sporu

rozvádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo urovnává spor, zvl. kdo rozděluje svářící se, peroucí se osoby

rozvadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rovnání sporu, rozdělování svářících se

rozvádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rovnání sporu

rozváhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaváhání

rozvaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvalení, rozboření

rozvázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvázání, uvolnění,

rozvazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rozvázání, zproštění

rozvazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvazování, uvolňování

rozváženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdělení celku na části

rozvážnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozvažování, uvažování, úvaha

rozvažovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vážení, měření hmotnosti

rozvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozsedlina, puklina, prasklina

rozvienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zafoukání, zavanutí

rozvievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozprostírání, rozestírání, n. mávání (?)

rozvinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozklepání kolen

rozvláčnost subst.f.i-kmen.kost ESSC pomalost

rozvlak subst.m.o-kmen.zvuk MSS průtah, prodlení, omeškání

rozvlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vláha

rozvlaženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vodní zdroj pro zavlažování, n. zavlažování, závlaha (?)

rozvod subst.m.o-kmen.dub MSS rozchod



rozvoda subst.f.a-kmen.žena ESSC rozdělení, rozštěpení, rozpad (možná dvojpapežství ?)

rozvodněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvodnění, výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo vodní plochy, vystoupení vody z břehů

rozvohlas subst.m.o-kmen.dub ESSC homonymum

rozvoněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC navonění, učinění voňavým (?)

rozvor subst.m.o-kmen.dub ESSC rozvrácení, rozbití, zničení

rozvora subst.f.a-kmen.žena ESSC dlouhá dřevěná žerď spojující přední a zadní nápravu vozu

rozvrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvrácení, zničení

rozvrt subst.f.i-kmen.kost ESSC rozpor

rozvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozjímání, rozvažování

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozevření, otevření (úst)

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozevření, otevření (úst)

rozzúfanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozzoufání, rozžalostnění

rozžéhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC léčebné propalování

rozžehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozdravení, rozloučení při odchodu s přáním božího požehnání

rozžělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stav hluboké lítosti s možnými projevy bědování, naříkání, pláče

rozženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozsvícení, zapálení

roždíce subst.n.jo-kmen.moře MSS proutí, roští

roždíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS proutí, roští

roždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proutí, roští

róžďka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-děk/tvary_s_koncovkou-ďk MSS haluz, větévka

róžě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC růžový keř

róžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC růžek, malý roh

rožen subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

rožen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rožeň

róženec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC růženec, modlitební pomůcka z kuliček navlečených na šňůrce

róžie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC množství růží

róžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC korporál, čtvercová mešní podložka

rožníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kratší (menší) rožeň

rožník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC (menší) rožeň

róžník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, snad růžový keř

rtan subst.m.o-kmen.dub GbSlov Gurgel, Kehle;

rtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS rtík

rtěna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC žíla vedoucí ke rtům (?)

rtut subst.m.o-kmen.dub MSS rtuť

rub subst.m.o-kmen.dub MSS šat

rúb subst.m.o-kmen.dub ESSC roub, štěp, useknutý,

rúbač subst.m.jo-kmen.muž ESSC dřevorubec

rúbanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kácení, porážení (stromů ap.)

rubáš subst.m.jo-kmen.meč ESSC mužský nebo ženský šat bez rukávů, nošený zprav. jako spodní část oděvu (pod svrchním šatem –

rubášek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

rubech subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rubín

rúbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kus látky, cár, hadr

rubén subst.m.o-kmen.dub MSS rubín

rubeta subst.f.a-kmen.žena MSS druh žáby



rúbíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá pilulka

rubie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC zlatá mince, rupie (?)

rúbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC křoví, trní

rúbík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC roub, štěp,

rubín subst.m.o-kmen.dub MSS rubín

rubovět subst.f.i-kmen.kost ESSC nádoba k ukládání hrachu, nebo (hrachový) lusk (?)

rubrika subst.f.a-kmen.žena MSS ustanovení

ručenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ručení, zajištění zárukou

ručest subst.f.i-kmen.kost MSS rychlost

ručicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ručka, ručička

ručička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ručička, malá ruka

ručně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pouto, okov na ruku, n. ozdobný náramek (?)

ručnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pouto na ruce

ručník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pruh látky používaný při stolování, zvl. na utírání rukou

rud subst.m.o-kmen.dub ESSC minium, suřík, surová rumělka (?)

ruda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC ruda, kámen, který obsahuje kov

rudas subst.m.o-kmen.dub ESSC vůz na přepravu zboží

rudiš subst.m.jo-kmen.muž ESSC sedlák, venkovský člověk, n. popudlivý člověk (?)

rudnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC schránka, nádoba na

rudnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá schránka, nádobka na

rudník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo dobývá rudu (?), kdo pracuje s rudou

rudnost subst.f.i-kmen.kost ESSC kov

rudokupec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obchodník s rudou

rufec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zrzoun, stvoření vyznačující se rusou barvou vlasů, srsti ap. (?)

rufián subst.m.o-kmen.pán MSS kuplíř, svůdník

rufiánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kuplířka, svůdnice

rufiánstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kuplířství, smilstvo

rufiánstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kuplířství, smilstvo

ruh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC projevování neúcty, hanobení, hanění, posměch

rúh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC projevování neúcty, hanobení, hanění, posměch

rúhač subst.m.jo-kmen.muž MSS rouhač

rúhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC projevování neúcty, hanobení, hanění, posměch

rúhatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se rouhá, kdo projevuje neúctu k bohu, posměvač

rúhava subst.f.a-kmen.žena ESSC rouhání

rúhavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rouhač

ruhota subst.f.a-kmen.žena MSS rouhání, pohana:

rúhota subst.f.a-kmen.žena MSS rouhání, pohana:

rúhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posmívání, posměch

ruch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rušení, porušování, maření

rúcha subst.f.a-kmen.žena MSS roucho, rouška

rúcho subst.n.o-kmen.klubko kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC oděv, šaty

ruka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS ruka:

rukáv subst.m.o-kmen.dub ESSC rukáv, oděv nebo část oděvu, která kryje ruku (paži)

rukávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rukávek, malý rukáv, oděv nebo část oděvu, která kryje ruku (paži)



rukavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rukavice, součást oděvu nebo brnění k ochraně ruky

rukavička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rukavička, malá rukavice

rukavičník subst.m.o-kmen.hoch MSS rukavičkář

rukávie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šperk na ruce, nejspíše náramek

rukávník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC lovecký nástroj, nejspíše síť nebo pytel, tvarem připomínající rukáv

rukočinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stálá schopnost, zručnost (?)

rukochromec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo neodvádí poctivou práci, kazisvět (?)

rukojemstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ručení, záruka, zástava

rukojemstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ručení, záruka

rukojmě subst.m.ja+ьjo-kmen.rukojmě ESSC ručitel, rukojmí, osoba ručící svým zadržením za splnění závazku, dobrodinec

rukojmie subst.m.ja+ьjo-kmen.rukojmě ESSC ručitel, rukojmí, osoba ručící svým zadržením za splnění závazku, dobrodinec

rukotrč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo touží po bohatství, lakomec, uchvatitel (?)

rukotrženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zbrklost, ukvapenost, troufalost

rukotržnost subst.f.i-kmen.kost MSS ukvapenost

rukověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věštění, hádání z dlaně, chiromantie

rukovědník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo věští, hádá z ruky, chiromant

rukovět subst.f.i-kmen.kost ESSC hrst (měrová jednotka)

rukovstvie subst.f.ьja-kmen.zmie ESSC oslava vítězství, vítězství (?), symbol vítězství (?)

rum subst.m.o-kmen.dub ESSC rum, kamení, suť, trosky

ruměnec subst.m.jo-kmen.peniez ESSC rostlina, snad heřmánek

rumnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ruměnost, zardělost, červenost

rumor subst.m.o-kmen.dub ESSC povyk, pokřik

rumpál subst.m.o-kmen.dub ESSC rumpál, hašple, zařízení na zdvíhání břemen skládající se z otáčivého kusu dřeva (otesaného kmene stromu ap.) a provazu (řemene ap.) navíjeného na točící se dřevo

rumrejch subst.m.o-kmen.zvuk MSS shon, vřava, povyk

rumrejšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS shon, vřava, povyk

rumrejška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS shon, vřava, povyk

rúna subst.f.a-kmen.žena MSS rouno

rúnce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

rúno subst.n.o-kmen.město MSS rouno

runutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pád, zřícení

rúp subst.m.o-kmen.had ESSC roup, cizopasný hlíst

rúpík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina s červíkovitými hlízkami u kořene, možná orsej jarní

rúpník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina s červíkovitými hlízkami u kořene, možná orsej jarní

rúra subst.f.a-kmen.žena ESSC nevěstka, prostitutka

rúrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dárek, vzácnost (?)

rúrmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC řemeslník pečující o rozvody vody, kašny ap.

rúrně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC roury, potrubí, vodovod

rús subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře s kopyty n. dlouhými chlupy (rousy) na nohách, kůň (?)

rusost subst.f.i-kmen.kost ESSC žluté nebo světlé zbarvení

rúš subst.m.jo-kmen.meč MSS zkáza, pohroma, rána

rúšce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

rúšč subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

rúšč subst.m.jo-kmen.meč ESSC hyena, zvíře s četnými dlouhými chlupy (rousy?)

rušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zboření, rozboření



rúšicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rouška

rušič subst.m.jo-kmen.muž MSS rušitel, kdo ruší, porušuje:

rúšička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rouška

rušidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC leptadlo, žíravina užívaná v lékařství

rušikvas subst.m.o-kmen.chlap MSS kdo ruší hodování, hostinu, výtržník

rušitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS rušitel, kdo ruší, porušuje:

rúška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rouška

rúšník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obchodník s oděvy

rúta subst.f.a-kmen.žena MSS routa

rútka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, snad dymnivka dutá, routka polní (lid.)

rutlink subst.m.o-kmen.zvuk MSS meč s oboustranným ostřím

rútník subst.m.o-kmen.pták ESSC plaz (?)

ružna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hadřík, cár

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roubení, dřevěné hrazení

subst.f.a-kmen.žena ESSC obilná drť, krupice (?)

rváč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo druhého popadá za vlasy (?)

rvačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rvačka, pranice

rval subst.m.o-kmen.dub ESSC onyx

rvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rvaní, trhání

ryba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vodní živočich pohybující se plaváním pomocí ploutví, zvl. ryba

rybáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní pták (

rybák subst.m.o-kmen.hoch ESSC rybář, kdo se pro obživu zabývá rybolovem

rybák subst.m.o-kmen.pták ESSC pták lovící ryby, ledňáček

rybal subst.m.o-kmen.had ESSC hmyz připomínající rybu, rybenka (?)

rybař subst.m.jo-kmen.muž ESSC rybář, kdo se pro obživu zabývá rybolovem

rybář subst.m.jo-kmen.muž ESSC rybář, kdo se pro obživu zabývá rybolovem

rybařík subst.m.o-kmen.hoch ESSC rybářík, rybáříček

rybařík subst.m.o-kmen.pták ESSC vodní pták (

rybářík subst.m.o-kmen.hoch ESSC rybářík, rybáříček

rybářík subst.m.o-kmen.pták ESSC vodní pták (

rybařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybářka, žena zabývající se rybolovem

rybářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybářka, žena zabývající se rybolovem

rybařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rybářství, rybářské řemeslo

rybářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rybářství, rybářské řemeslo

rybařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybářství, rybářské řemeslo

rybářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybářství, rybářské řemeslo

rybebka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rubeba, strunný smyčcový nástroj s malým počtem strun držený při hře na rameni

rybelka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rubeba, strunný smyčcový nástroj s malým počtem strun držený při hře na rameni

ryberka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rubeba, strunný smyčcový nástroj s malým počtem strun držený při hře na rameni

rybicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rybka, rybička

rybička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybička, malá ryba

rybinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybník

rybitev subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rybář

rybka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybka, malá ryba



rybníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybníček, malý rybník

rybničisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pozemek okolo rybníka, zvl. vlhký n. podmáčený, bažinatý

rybničišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC pozemek okolo rybníka, zvl. vlhký n. podmáčený, bažinatý

rybník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rybník, uměle vytvořená vodní nádrž, zvl. určená k chovu ryb

rybnikář subst.m.jo-kmen.muž ESSC rybníkář, kdo buduje vodní stavby, zvl. rybníky

rybníkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC rybníkář, kdo buduje vodní stavby, zvl. rybníky

rybnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC pozemek okolo rybníka, zvl. vlhký n. podmáčený, bažinatý

rybojědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příslušník indického kmene živícího se výhradně rybami

rybolov subst.m.o-kmen.had ESSC dravý pták, živící se rybami, mořský orel

rybolt subst.m.o-kmen.dub ESSC žalmista, zpěvák žalmů

ryboproda subst.f.a-kmen.žena MSS úroda, bohatství ryb

rybstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rybářství, rybářské řemeslo

rybulák subst.m.o-kmen.pták ESSC dravý pták, živící se rybami, mořský orel

rybulok subst.m.o-kmen.pták ESSC dravý pták, živící se rybami, mořský orel

rycieř subst.m.jo-kmen.muž MSS rytíř

rýč subst.m.jo-kmen.meč ESSC nástroj rozrývající půdu kovovým n. dřevěným ostřím, zvl. rýč

rýčě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nástroj k rozrývání půdy (

ryčnost subst.f.i-kmen.kost ESSC bujnost

ryd subst.m.o-kmen.dub ESSC zloba, hněv

rydánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hněv

rydovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zloba, hněv (

rychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mihotání, blýskání

rýchart subst.m.o-kmen.dub ESSC lichvářský úrok

rychlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC druh obléhací pušky

rychlost subst.f.i-kmen.kost ESSC rychlost, hybnost

rychta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rychta, sídlo rychtáře

rychtář subst.m.jo-kmen.muž MSS rychtář

rychtářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rychtářka, manželka rychtáře n. vdova po rychtáři

rychtářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rychtářství, rychtářský úřad

rychtářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rychtářství, rychtářský úřad

rychtéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC „rychtář“

rychty subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtyřkolový vůz, kočár

rychty subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

ryk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ryk, křik

rykel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kmen stromu, zvl. částečně opracovaný

rykm subst.m.o-kmen.dub ESSC úsek rytmizovaného textu, verš

rykmář subst.m.jo-kmen.muž ESSC skladatel veršů, veršovec

ryl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_neni

ryl subst.m.o-kmen.dub MSS rýč

rýl subst.m.jo-kmen.meč ESSC kmen stromu, zvl. částečně opracovaný

rýl subst.m.o-kmen.dub MSS rýč

rýle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rýč

rylec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zhotovitel

rým subst.m.o-kmen.dub ESSC rytmizovaný úsek textu, zvl. verš



rýma subst.f.a-kmen.žena ESSC rýma, zánět nosní sliznice spojený s nadměrným vyměšováním hlenů

rýmar subst.m.o-kmen.chlap ESSC řemenář, řemeslný výrobce řemenů

rýmař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemenář, řemeslný výrobce řemenů

rýmer subst.m.o-kmen.chlap ESSC řemenář, řemeslný výrobce řemenů

ryméř subst.m.o-kmen.chlap ESSC řemenář, řemeslný výrobce řemenů

rýmník subst.m.o-kmen.hoch ESSC skladatel rytmizovaných textů (?)

rynatina subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC vyobrazení, zvl. prostorové, rytina

rynček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC náměstíčko, malý

rynek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC městské prostranství, zvl. ústřední, sloužící jako shromaždiště n. tržiště, náměstí

rynéř subst.m.jo-kmen.muž MSS sluha, kterého se užívalo jako náhončího

rynéřík subst.m.o-kmen.hoch ESSC nižší služebník, služebníček

ryneš subst.f.ja-kmen.obnož ESSC pestrá zvířecí kožešina (?)

rynk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC městské prostranství, zvl. ústřední, sloužící jako shromaždiště n. tržiště, náměstí

ryňk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC městské prostranství, zvl. ústřední, sloužící jako shromaždiště n. tržiště, náměstí

rynkmaur subst.m.o-kmen.dub ESSC městské opevnění, městské hradby

rýpač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo kope v zemi, kopáč

rýpadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rydlo, pisátko, stilus

rýpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rytí

rýranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tančení, skákání, dovádění

rys subst.m.o-kmen.had ESSC větší zvíře ryšavé barvy podobné kočce (levhart, panter, rys ap.)

rysec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC větší zvíře ryšavé barvy podobné kočce (levhart, panter, rys ap.)

rysla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvrdý, průsvitný kámen červenožluté barvy vznikající ze ztvrdlé moči rysa

rysník subst.m.o-kmen.pták ESSC ryba zvaná mořský vlk n. jiný mořský živočich větších rozměrů

rysovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vícebarevný kámen připomínající zbarvením srst kočkovitých šelem, jako jsou rys, levhart ap.

ryšec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba rezavé barvy, ryzec

ryška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvíře ryšavé barvy

rytcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC předmět vytvořený řezbou, tesáním n. rytím, zvl. vyřezávaná, tesaná n. rytá socha, modla

rytec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC předmět vytvořený řezbou, tesáním n. rytím, zvl. vyřezávaná, tesaná n. rytá socha, modla

rytedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC předmět vytvořený řezbou, tesáním n. rytím, zvl. vyřezávaná, tesaná n. rytá socha, modla

ryten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dílo vzniklé rytím nebo tesáním

rytěřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bojování, boj

rytev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

rytev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC předmět vytvořený řezbou, tesáním n. rytím, zvl. vyřezávaná, tesaná n. rytá socha, modla

rytevník subst.m.o-kmen.hoch ESSC rytec, tesař ap., člověk vytvářející rytá, tesaná n. řezaná díla

rytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opracování (kamene ap.):

rytieř subst.m.jo-kmen.muž MSS rytíř

rytieřovic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC rytíř n. syn rytíře

rytieřovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žena rytíře, šlechtična

rytieřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bojování, boj:

rytieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rytířstvo, rytíři

rytina subst.f.a-kmen.žena MSS dílo vzniklé rytím nebo tesáním

rytstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rytectví, obor zabývající se tvorbou rytých, řezaných n. tesaných předmětů

rytvové subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum MSS díla vzniklá rytím nebo tesáním

ryvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco zatajuje, ukrývá



rýviečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS révoví, vinné ratolístky

ryvola subst.f.a-kmen.žena MSS druh italského vína

ryvolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC druh italského vína

ryzec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba rezavé barvy, ryzec

rýž subst.m.jo-kmen.meč MSS rýže

rýžě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rýže

rzě subst.f.ja-kmen.rez E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rez

řad subst.m.o-kmen.dub MSS řada

řád subst.m.o-kmen.dub prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-á>ie+á MSS řád, pořádek

řádek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řádek, řádka, řada písmen ve stejné výši směřující od jednoho okraje strany ap. ke druhému

řádnost subst.f.i-kmen.kost ESSC spořádanost, řádný, náležitý způsob chování a života

řadovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo

řanca subst.m.výjimka.řanca ESSC osoba starající se o něčí výchovu a majetek

řapec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádoba s

řápek subst.m.o-kmen.zvuk MSS rourka:

řas subst.m.o-kmen.dub ESSC řasa, chloupek na okraji očních víček

řasa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS řasa

řása subst.f.a-kmen.žena MSS řasa

řbitov subst.m.o-kmen.dub ESSC hřbitov, pohřebiště, ohrazený prostor sloužící k pohřbívání, zvl. kolem kostela

řčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS promluvení, výrok

řěbík subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hřebík, Nagel;

řebro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

řebř subst.m.jo-kmen.meč ESSC žebřík

řebří subst.m.ьjo-kmen.řebří MSS žebřík

řebříček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řebříček, léčivá rostlina s listy připomínajícími tvarem jednožerďový žebřík

řebřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC žebřík

řebřikář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící žebříky

řebřina subst.f.a-kmen.žena ESSC žebřina, zábrana ve tvaru krátkého, širokého žebříku umisťovaná v chlévu nad žlab n. jako postranice vesnického vozu (žebřiňáku)

řebřiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum ESSC žebřina, zábrana ve tvaru krátkého, širokého žebříku umisťovaná v chlévu nad žlab n. jako postranice vesnického vozu (žebřiňáku)

řěč subst.f.i-kmen.kost MSS řeč, schopnost mluvit, dar řeči

řěčctvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov řečtina, Griechisch:

řečena subst.f.a-kmen.žena ESSC slovo

řěčena subst.f.a-kmen.žena ESSC logika

řečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS promluvení, výrok

řečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pověst

řěčina subst.f.a-kmen.žena ESSC logika

řěčiňan subst.m.o-kmen.pán ESSC logik, osoba zabývající se studiem a výkladem logiky

řěčinrav subst.m.o-kmen.dub ESSC jeden ze čtyř způsobů výkladu bible zaměřený na poučení o morálce a náležitém, správném a zbožném chování

řěčisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řečiště, říční koryto

řěčišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC řečiště, říční koryto

řěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina n. její část užívaná jako lék n. koření, snad muškátový květ (?)

řěčna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řeč, mluva, schopnost člověka mluvit, vyjadřovat se řečí

řěčnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řečník, kdo něco vykládá a za pomoci řeči objasňuje (?)

řěčnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS obhájkyně, přímluvkyně



řěčničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poručnictví, zastupování ve věcech majetkových a právních

řěčničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obhajoba, právní zastoupení (advokátem ?)

řěčník subst.m.o-kmen.hoch MSS obhájce, přímluvce

řěčnost subst.f.i-kmen.kost MSS způsob řeči, mluvení:

řěčňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obhajování, obhajoba:

řěčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řeč, rozmlouvání

řěčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov řečtina, Griechisch:

řědčicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS síto, řešeto

řédič subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo ovládá, řídí:

řědič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco řídí

řěditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo ředí tekutinu

ředkev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina z čeledi brukvovitých, zvl. ředkev

řédkost subst.f.i-kmen.kost MSS řídkost, malý počet:

řehola subst.f.a-kmen.žena MSS řehole

řehole subst.f.ja-kmen.dušě MSS řehole

řeholník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řeholník, člen mnišského řádu

řehot subst.m.o-kmen.dub MSS řehtání:

řehtač subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták vydávající zvuky podobné koňskému řehtání

řehtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řehtání:

řehula subst.f.a-kmen.žena MSS řehole

řěka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC řeka, přirozený vodní tok větších rozměrů

řěkoplavír subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře n. had, snad žijící v řece n. u řeky (?)

řemdih subst.m.o-kmen.zvuk MSS palcát, kyj

řemen subst.m.n-kmen.kámen ESSC řemen, užší pruh kůže sloužící k upevnění, stažení ap. něčeho

řemenář subst.m.jo-kmen.muž MSS koželuh

řemenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS řemínek

řemének subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS řemínek

řemeníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obzvlášť tenký řemínek

řemenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řemení, soubor řemenů a řemínků

řemenník subst.m.o-kmen.hoch MSS koželuh

řemeslce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslíčko, řemeslo

řemeslík subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník

řemeslnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena provozující nějaké řemeslo n. manželka řemeslníka

řemeslník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník, kdo provozuje nějaké řemeslo

řemeslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS řemeslo, umění

řemeslstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řemeslo

řemík subst.m.o-kmen.zvuk MSS řemínek

řemýk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC řemínek, malý řemen

řěpa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC řepa, řípa, rostlina s jedlou kořennou bulvou

řepejlek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hubice, hubička, část nádoby sloužící k odlévání tekutiny

řepejlka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hubice, hubička, část nádoby sloužící k odlévání tekutiny

řěpí subst.m.ьjo-kmen.řebří ESSC rostlina s háčkovitými ostny na květenství či plodech, zvl. lopuch

řěpicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS číše, pohár, nádoba k pití

řěpíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „řěpí“



řěpička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

řěpík subst.m.o-kmen.zvuk MSS lopuch

řěpišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC řepné pole, místo, kde se pěstuje řepa

řěpka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

řeřáb subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

řeřáb subst.m.o-kmen.had GbSlov Kranich

řeřábek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS křepelka

řeřabina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jahůdka jeřábová, Vogelbeere:

řeřátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS karbunkl

řeřátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatojánská muška, brouček se zadečkem svítícím n. světélkujícím ve tmě

řeřěbina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jahůdka jeřábová, Vogelbeere:

řeřěvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řeřavé, žhavé uhlí:

řeřiva subst.n.o-kmen.město plurale_tantum ESSC žeřavé, řeřavé, žhavé uhlí

řeřucha subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

řesno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rdesno, rostlina rostoucí v mokrém prostředí

řešanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plaz (?)

řešato subst.n.o-kmen.město ESSC řešeto, nářadí k prosívání v podobě kruhového rámu s napjatým pletivem

řešeták subst.m.o-kmen.zvuk ESSC druh kapradiny

řešetář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řešetář, řemeslník vyrábějící řešeta

řešetka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strom n. keř (?)

řešétko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé řešeto

řešeto subst.n.o-kmen.město ESSC řešeto, nářadí k prosívání v podobě kruhového rámu s napjatým pletivem

řetěz subst.m.jo-kmen.peniez ESSC řetěz, ohebný pás (nejčastěji kovový) složený z navzájem spojených n. do sebe zapadajících článků

řetěz subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

řetiezek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řetízek, slabší, jemnější řetěz

řěz subst.m.o-kmen.dub ESSC řez, říznutí

řězáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

řězák subst.m.o-kmen.zvuk MSS lovecký nůž, tesák

řězanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je

řězanicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS rytina

řězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řezba

řězatenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslo, živnost kráječů sukna

řězavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ostrá, řezavá bolest při močení

řězba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prořezávání (stromů):

řězcovín subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo řeže, prořezává vinnou révu

řězec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sběrač vína, osoba najímaná na sezonní práci při vinobraní

řězivo subst.n.o-kmen.město ESSC zbraň, nástroj k řezání (?)

řězka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „řězaná cedule“

řěznicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC skoble, bednářský nůž sloužící k odřezávání kousků dřeva

řězničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řeznictví, řeznická živnost, řeznické řemeslo

řězník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řezník, kdo se řemeslně zabývá porážením zvířat na maso, zpracováním a prodejem masa

řězokravstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslo, živnost kráječů sukna

řězovín subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo řeže, prořezává vinnou révu

řězstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslo, živnost kráječů sukna



řežáb subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

řežábek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

řhot subst.m.o-kmen.dub ESSC hlasitý zvuk vydávaný slonem, sloní troubení

řib subst.m.o-kmen.dub GbSlov Schwamm, Pilz;

řička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vojenský šik, houf, skupina vojáků

řiečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plod stromu, druh slívy, zelená, kulatá, šťavnatá slíva

řieda subst.f.a-kmen.žena ESSC místo v řadě (?), pořadí (?)

řiedčicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS síto, řešeto

řiedič subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo ovládá, řídí:

řiedkost subst.f.i-kmen.kost MSS řídkost, malý počet:

řiedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK

řiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS říkání, odříkávání:

řiepa subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

řiezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řízení, vedení

řieźenost subst.f.i-kmen.kost ESSC zřízení, nařízení, ustanovený řád

řieznost subst.f.i-kmen.kost ESSC říznost, ráznost, prudkost

řif subst.m.o-kmen.had ESSC čtyřnohé zvíře, savec s mohutným tělem a nápadnou hřívou (?), zvl. druh antilopy (?)

říhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS říhání:

řimbaba subst.f.a-kmen.žena ESSC bylina podobná kopretině, řimbaba obecná, Chrysanthemum parthenium Pers.

římota subst.f.a-kmen.žena GbSlov Donner.

řims subst.m.o-kmen.dub MSS římsa

řimsa subst.f.a-kmen.žena MSS římsa

řimsík subst.m.o-kmen.zvuk MSS římsička, obruba, lišta

řinda subst.f.a-kmen.žena ESSC kuří oko

řisel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vikvovitá rostlina, snad vikev ptačí, Vicia cracca L. (?)

řisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC falanga, uspořádaný útvar starověkých n. středověkých válečníků (?)

říšě subst.f.ja-kmen.dušě MSS říše, panství

říšstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC říše, velký státní útvar skládající se z několika menších územních, národních ap. celků a vedený jednou osobou (nejčastěji císařem)

řit subst.f.i-kmen.kost ESSC řiť, zadek, zadnice

řitcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zadní část (?)

řítězna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zadek, řiť

řitieř subst.m.jo-kmen.muž MSS rytíř

řitieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

řitka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

řitotřiesek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták, který třese řití, třasořitka, konipas

říza subst.f.a-kmen.žena ESSC říza, dlouhý svrchní oděv

řizník subst.m.o-kmen.pták ESSC kříženec psa a vlka

řmet subst.m.o-kmen.dub GbSlov hřmot, Getöse, Gerassel, Lärm;

řmot subst.m.o-kmen.dub GbSlov hřmot, Getöse, Gerassel, Lärm;

řpajlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hubice, hubička, část nádoby sloužící k odlévání tekutiny

řpajlka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hubice, hubička, část nádoby sloužící k odlévání tekutiny

řpan subst.m.o-kmen.had ESSC mořská ryba, pravděpodobně cípal (?)

řúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC útok, přepadení

řučěj subst.m.jo-kmen.meč MSS bystřina, potok



řújě subst.f.ja-kmen.dušě MSS říje, říjení

řújen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS říjen

řújenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS říjení

řváč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hlasitě křičí, volá, řve

řváček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo hlasitě křičí, volá, řve

řvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řev, řvaní, ržání ap., hlasitý zvuk vydávaný zvířetem

sabatum subst.n.indecl.tau MSS sobota

sabě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bodná nebo sečná zbraň, zejm. dýka nebo krátký meč

sábě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bodná nebo sečná zbraň, zejm. dýka nebo krátký meč

sábník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo drží

sáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

sad subst.m.u-kmen.čin MSS sad, zahrada

sadaym subst.m.o-kmen.dub ESSC černý průsvitný nebo poloprůsvitný (?) kámen

sádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo sází rostliny

sádek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sádek, zahrádka se stromy, malý

saděl subst.m.jo-kmen.meč ESSC rána, šrám

sadičie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sazenice

sadistva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sazenice, štěp

sadišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC sadiščě, -ě

sadiščě subst.f.ja-kmen.dušě MSS sazenice:

saditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo sází stromy n. rostliny

sádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádržka pro chov ryb (?)

sádlník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jídlo z vajec smažené na sádle

sádlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tuk živočišného původu, zvl. sádlo

sádlořězač subst.m.jo-kmen.muž ESSC prodavač mastí (?)

sadmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odřenina, otlačenina, odřené místo, zvl. poranění koně n. dobytčete způsobené sedlem n. chomoutem

sadno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odřenina, otlačenina, odřené místo, zvl. poranění koně n. dobytčete způsobené sedlem n. chomoutem

sadovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sady, stromoví

sadovka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba (?)

saducej subst.m.jo-kmen.muž MSS člen privilegované náboženské skupiny v době Ježíšově

sag subst.m.o-kmen.zvuk ESSC houně, závěs, opona ap., zavěšená tkanina ohraničující nějaký prostor

saga subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC houně, závěs, opona ap., zavěšená tkanina ohraničující nějaký prostor

sagina subst.f.a-kmen.žena ESSC váhová jednotka, unce, tj. 1/12 libry

sagitář subst.m.jo-kmen.muž MSS lučištník

sáh subst.m.o-kmen.zvuk prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-á>ie+á pridane_lemma_ve_sl_neni

sahač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pronásledovatel, kdo někoho sleduje, stopuje

sahan subst.m.o-kmen.had MSS sokol stěhovavý

sahánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sahání, ohmatávání

sáhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zásah, zasažení, zasáhnutí

sahonov subst.m.o-kmen.dub ESSC neměnná část mše, mešní kánon

sajr subst.m.o-kmen.dub MSS sýr

sak subst.m.o-kmen.zvuk MSS síťová nůše, síť na ryby

sakman subst.m.o-kmen.dub ESSC vyloupit, vyrabovat

sakrament subst.m.o-kmen.dub MSS svátost



sakrista subst.f.a-kmen.žena ESSC kaple

sakristan subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

sakristán subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

sakristana subst.f.a-kmen.žena ESSC jeptiška pověřená péčí o posvátné a cenné předměty v klášterním kostele

sakristána subst.f.a-kmen.žena ESSC jeptiška pověřená péčí o posvátné a cenné předměty v klášterním kostele

sakristián subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

sakróza subst.f.a-kmen.žena MSS alkoholický nápoj z třtinového cukru

salač subst.m.jo-kmen.muž MSS trabant, člen osobní stráže panovníka nebo šlechtice

salamandr subst.m.o-kmen.had ESSC plaz (had n. ještěr) žijící v ohni

salamandra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plaz (had n. ještěr) žijící v ohni

sálanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS plápolání

salarmoniak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC salmiak, sůl užívaná v lékařství

salát subst.m.o-kmen.dub ESSC salát,

salemandra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plaz (had n. ještěr) žijící v ohni

salmiak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC salmiak, sůl užívaná v lékařství

salnitr subst.m.o-kmen.dub ESSC salnitr, sanytr, dusičná sůl, surovina užívaná při výrobě střelného prachu

salnitrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC salnitrník, sanytrník, kdo sbírá a zpracovává

salveregina subst.f.a-kmen.žena ESSC závěrečná část mše zaměřená k uctění Panny Marie

sama subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vládkyně, hospodyně,

samaritán subst.m.o-kmen.pán ESSC vyznavač samaritánského náboženství

samcoložník subst.m.o-kmen.hoch MSS homosexuál, pederast

samček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC sameček, malý samec

samec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS samec

samet subst.m.o-kmen.dub ESSC látka s vlasem, pravděpodobně samet

samicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS samice

samička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC samička, malá samice

samocěl subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina

samoděl subst.m.o-kmen.dub ESSC svrchní oděv, dlouhý plášť dosahující ke kotníkům, talár (?)

samodiel subst.m.o-kmen.dub ESSC svrchní oděv, dlouhý plášť dosahující ke kotníkům, talár (?)

samohlas subst.m.o-kmen.dub MSS samohláska

samojěd subst.m.o-kmen.had ESSC obluda s ženskou tváří a zvířecím tělem

samokolina subst.f.a-kmen.žena ESSC vozík s jedním kolem

samolet subst.m.o-kmen.had MSS fénix

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozjímání, kontemplace

samomrlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo zemřel přirozenou smrtí

samorostlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, bylina, snad samorostlík z čeledi pryskyřníkovitých

samost subst.f.i-kmen.kost MSS opuštěnost, samota

samostřělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo obsluhuje samostříl, kuši (?)

samostřělník subst.m.o-kmen.hoch MSS obsluhovač samostřílu

samostřiel subst.m.o-kmen.dub MSS samostříl, kuše

samot subst.f.i-kmen.kost ESSC samota, osamělost

samoť subst.f.i-kmen.kost MSS samota, osamělost

samota subst.f.a-kmen.žena ESSC samota, osamělost

samotedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC samota, osamělost



samotel subst.m.o-kmen.dub ESSC samota, osamělost

samotina subst.f.a-kmen.žena ESSC samota, osamělost

samotnost subst.f.i-kmen.kost MSS samota, osamělost

samotrýzňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sebetrýznění

samověrec subst.m.jo-kmen.otec ESSC člověk odlišného (katolického) vyznání, věřící ve spasení prostřednictvím samotného aktu víry, nikoli činů

samozpěvák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo zpívá sám, sólista (?)

san subst.f.i-kmen.kost ESSC saň, drak

san subst.m.jo-kmen.meč ESSC saň, drak

saň subst.m.jo-kmen.meč ESSC saň, drak

sandal subst.m.o-kmen.dub ESSC santal, santalový strom

sandál subst.m.o-kmen.dub ESSC sandál, střevíc, nízká bota

sandala subst.f.a-kmen.žena ESSC santal, santalový strom

saně subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum ESSC saně, sáně

saně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC saň, drak

sáně subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC saně, sáně

sáni subst.f.i-kmen.kost plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC saně, sáně

sanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC podélná prohlubeň, dutina

sanktorál subst.m.o-kmen.dub ESSC soupis svátků světců

sánky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé saně, sáňky

sáňky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC malé saně, sáňky

sansucie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC rostlina užívaná v lékařství (?)

sanut subst.f.i-kmen.kost ESSC saň, drak

sanykl subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina, bylina, možná žindava evropská z čeledi miříkovitých

sanytr subst.m.o-kmen.dub ESSC salnitr, sanytr, dusičná sůl, surovina užívaná při výrobě střelného prachu

sanytrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC salnitrník, sanytrník, kdo sbírá a zpracovává

sápa subst.f.a-kmen.žena ESSC tekutina vzniklá vařením nebo kvašením vinných šťáv, druh sladkokyselého octa

sápanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sápání, trhání

sapě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bodná nebo sečná zbraň, zejm. dýka nebo krátký meč

sápě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bodná nebo sečná zbraň, zejm. dýka nebo krátký meč

sapor subst.m.o-kmen.chlap ESSC mytický obr, kyklop kující v sopce Etně blesky pro boha Dia

sarbatin subst.m.o-kmen.dub ESSC koření, nejspíše druh pepře

sardin subst.m.o-kmen.dub ESSC drahokam, nejspíše sardonix n. sardius (červený achát)

sardiník subst.m.o-kmen.zvuk MSS druh drahokamu

sardo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drahokam červené n. zelené barvy

sardonis subst.m.o-kmen.dub MSS druh drahokamu

sardonit subst.m.o-kmen.dub MSS druh drahokamu

sarcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC židovský svátek odpovídající křesťanským letnicím

sarkokola subst.f.a-kmen.žena ESSC pryskyřice nebo druh gumy získávaný z exotického keře nebo stromu a užívaný v lékařství

sarkola subst.f.a-kmen.žena ESSC pryskyřice nebo druh gumy získávaný z exotického keře nebo stromu a užívaný v lékařství

satan subst.m.o-kmen.pán ESSC satan, ďábel, zvl. jako protivník boží

satanáš subst.m.jo-kmen.muž ESSC satan, ďábel, zvl. jako protivník boží

sathan subst.m.o-kmen.pán MSS satan, satanáš, ďábel

sathanas subst.m.o-kmen.dub MSS satan, satanáš, ďábel

satrapa subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS vládce provincie v někdejší perské říši



saturejě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina používaná v lékařství, snad saturejka z čeledi hluchavkovitých

saturí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC rostlina používaná v lékařství, snad saturejka z čeledi hluchavkovitých

saturujě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina používaná v lékařství, snad saturejka z čeledi hluchavkovitých

saturyjě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina používaná v lékařství, snad saturejka z čeledi hluchavkovitých

satyr subst.m.o-kmen.had ESSC příšera s lidskými i zvířecími tělesnými znaky

satyrika subst.n.o-kmen.město plurale_tantum ESSC dějepisné knihy nejstarších křesťanských myslitelů (?)

sávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozsévač

saxifraga subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina, bylina užívaná v lékařství, snad z čeledi lomikamenovité

sazafraga subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina, bylina užívaná v lékařství, snad z čeledi lomikamenovité

sazě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC saze

sazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sazení

sázěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sázení, roubování

sazenina subst.f.a-kmen.žena MSS sazenice, štěp

saženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zasáhnutí, zákrok

sbar subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen (?)

sběh subst.m.o-kmen.hoch MSS běženec, štvanec, vyhnanec

sběhlina subst.f.a-kmen.žena ESSC nádrž na vodu, cisterna, místo, kam se sbíhá, kam je sváděna voda

sběhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shromáždění, shluk

sběhota subst.f.a-kmen.žena ESSC konkurenta, číslo označující, na který den (počítáno od neděle) v týdnu připadá v určitém roce 24. březen, a sloužící k stanovení data Velikonoc

sběrač subst.m.jo-kmen.muž MSS sběrač:

sběradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS příklad

sběrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC část mešního obřadu, společná modlitba

sběrnáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco sbírá, shromažďuje a zároveň uspořádává

sběrohvězd subst.m.o-kmen.dub ESSC konstelace, postavení hvězd

sběř subst.f.i-kmen.kost MSS sbor, shromáždění:

sběřnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco sbírá, shromažďuje a zároveň uspořádává

sběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sběh, shromáždění

sbieradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS příklad

sbieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sbírání,

sbierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poplatek, daň

sblíženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sblížení, shoda

sbodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shození, sražení:

sbor subst.m.o-kmen.dub MSS shromáždění, zástup, družina

sbornicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC synagoga

sborník subst.m.o-kmen.hoch MSS kazatel

sboř subst.f.i-kmen.kost MSS shromáždění, zástup, družina

sbořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS malé shromáždění

sbořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zboření, zničení, pád, záhuba, zkáza

sbořenina subst.f.a-kmen.žena MSS probořený otvor:

sbožec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina (?)

sboženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC blaženost, štěstí, blahobyt (za lat. beatitudo)

sbožíce subst.n.jo-kmen.moře MSS malý majetek, majeteček

sbožíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý majetek, majeteček



sbožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jmění, majetek, statek, bohatství, peníze

sbožník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo má dostatek

sbožnost subst.f.i-kmen.kost ESSC blaženost, štěstí (za lat. felicitas)

sbrojě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS houf, zástup, hromada lidu:

sbrojička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věci k osobní potřebě ženy (šaty, šperky, domácí náčiní, nářadí, kuchyňské nádobí ap.)

sbrojna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC synagoga, židovská modlitebna

sbrojněl subst.f.ja-kmen.obnož ESSC synagoga (?)

sbydlcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo s někým bydlí, kdo žije spolu s někým, spolubydlící

sbydľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prodlévání

sbydlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena žijící n. bydlící spolu s někým, spolubydlící

sbydlivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo pobývá, bydlí, žije spolu s někým, spolubydlící

sbytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setrvání, zůstání

scáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC nádoba na močení

scačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bolestivé (nutkání na) močení

scák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nádoba na močení

scál subst.m.o-kmen.dub ESSC nádoba na moč?

scánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC močení

scanina subst.f.a-kmen.žena ESSC moč, chcanky

scánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bolestivé (nutkání) na močení

scavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC choroba projevující se bolestivým, obtížným, častým nebo nadměrným močením

scedule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC list, dopis, listina na jednotlivém archu

scěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zacelení, zahojení

scělivost subst.f.i-kmen.kost ESSC celistvost

scěňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustanovení ceny, dohoda o ceně

scěpětánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strnutí, ztuhnutí

sceptr subst.m.o-kmen.dub MSS železo, berla

scěstnost subst.f.i-kmen.kost ESSC sejití ze správné cesty, nerozumnost, chybnost, bludnost

scěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co bylo cezením zbaveno tekutiny

scín subst.m.o-kmen.dub ESSC kov, zvl. cín (?), n. slitina s cínem (?)

scíntanek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kov, zvl. cín (?), n. slitina s cínem (?)

scklo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sklo

scuzoloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS cizoložství

sčastenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC štěstí, zdar

sčastník subst.m.o-kmen.hoch ESSC štěstím obdařený, šťastný, blažený člověk

sčědie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potomstvo

sčekávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC očekávání něčeho

sčesánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozedření, odřenina, poranění způsobené odřením, poškrábáním ap.

sčěstíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štěstíčko, malé

sčěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěstí, úspěch:

sčiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení, spojenina

sčiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rituální očištění

sdav subst.m.o-kmen.dub ESSC sňatek

sdavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo

sdávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oddávání, oddavky



subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmáčknutí

sdielnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ochota dělit se, štědrost

sdlena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC pták (?)

sdluč subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina (?)

sdravček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC rostlina užívaná v lékařství, snad hluchavka

sdravčík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bazalka, máta n. jiná podobná rostlina často užívaná k léčení různých chorob

sdraven subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina n. její plody užívané v lékařství, zvl. jalovec chvojka

sdravíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zdraví, uzdravení

sdravie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdraví, život

sdravienositel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC spasitel, kdo přináší spásu

sdravník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bazalka, máta n. jiná podobná rostlina často užívaná k léčení různých chorob

sdravost subst.f.i-kmen.kost MSS zdraví, život

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uzdravování

sdrov subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen (?)

sdruženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení, jednota

sdržadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co slouží k zdržení n. zadržení něčeho

sdržědlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC umírněnost, zdrženlivost

sdržělivost subst.f.i-kmen.kost ESSC zdrženlivost, umírněnost, zdržování se tělesných požitků

sdržěň subst.m.jo-kmen.meč ESSC dřeň, vnitřní část něčeho (větve ap.), která zbude po sedření n. odření kůry

sdržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdrženlivost:

sdržnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zdrženlivost (?)

sdychánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen, okolo něhož se prý slézali hadi a na nějž dýchali

sdýchánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen, okolo něhož se prý slézali hadi a na nějž dýchali

sdýchánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS souhlas, shoda, jednota

sdymadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC huť, tavicí pec

sebel subst.m.jo-kmen.meč ESSC pterygium (?), výrůstek vznikající v očním koutku a pokrývající postupně oční bulvu směrem k zřítelnici

sebesten subst.m.n-kmen.kámen

sebesten subst.m.o-kmen.dub ESSC cizokrajné ovoce využívané v lékařství k léčení chorob v oblasti prsou

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sebezalíbení, samolibost

sebranec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemanželské dítě

sebránek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nalezenec, nemanželské dítě

sebránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ubrání, shromáždění

seclík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kovářský nástroj, snad sedlík

sěč subst.f.i-kmen.kost MSS seč, boj

sěčba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS seč, řež, bitka

sěčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekáč, kdo seče, kosí

sěčen subst.m.o-kmen.dub MSS srpen

sěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sekání, zasahování údery

sěčenina subst.f.a-kmen.žena ESSC co bylo posečeno, sklizeno z pole nebo louky

sěčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj k sekání n. řezání

sěčrník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nejasné

sěčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslo sekáčů, těch, kdo kosí, sečou

sečtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS součet, spočítání, výčet

sědač subst.m.jo-kmen.muž ESSC žalobce n. žalovaný jako protivník v soudním souboji, rozhodujícím soudní spor



sědadlník subst.m.o-kmen.hoch MSS sok v souboji před právem

sědadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sedadlo, lavice

sědák subst.m.o-kmen.hoch ESSC žalobce n. žalovaný jako protivník v soudním souboji, rozhodujícím soudní spor

sědánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jezdecký souboj, zápas

seděníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stateček, malé hospodářství

seděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sídlo, místo, usedlost

sedišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC sedátko, lavička (v lodi)

seditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo sedí na koni, jezdec

sedláček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný sedlák, poddaný pracující na cizím poli nebo statku a odvádějící za jeho užívání plat nebo práci

sedlák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo si někoho, něco podmaňuje

sedlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sedlo na koně ap. (?)

sedlář subst.m.jo-kmen.muž ESSC sedlář, kdo vyrábí sedla

sedlářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sedlářova manželka

sedlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé sedlo, sedélko

sědlina subst.f.a-kmen.žena ESSC dutina, díra

sedlisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sídliště, osada

sedlišče subst.n.jo-kmen.moře MSS sídlo

sedliště subst.n.jo-kmen.moře MSS sídlo

sedlka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS selka

sedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS osada, sídlo

sedm subst.f.i-kmen.kost ESSC sedm, celek skládající se ze sedmi

sedmeroplahovy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum ESSC souhrnný název pro souhvězdí Velkého a Malého vozu, Velké a Malé medvědice

sedmletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC období trvající sedm let

sedmost subst.f.i-kmen.kost MSS počet sedm, sedma

sedřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setření, otření (?)

sedúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC sval (sedací ?)

sehlcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlcení, sežrání

sehltánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhltání, pohlcení

sehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odehnání

sehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohnutí něčeho dolů

sejdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS setkání, srážka

sějec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rozsévač

sejmě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svazeček ze dvou hrstí lnu

sejr subst.m.o-kmen.dub MSS sýr

sěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rádlo, radlice, nebo okopávačka (?)

sěka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC sekyra

sěkač subst.m.jo-kmen.muž MSS sekáč, kdo seká

sěkáč subst.m.jo-kmen.muž MSS sekáč, kdo seká

sěkadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prkénko k sekání, krájení jídla, nebo nůž (?)

sěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sekání, oddělování částí ostrým nástrojem

sěkanina subst.f.a-kmen.žena ESSC něco nasekaného nadrobno (a smíseného s dalšími přísadami)

sěkavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekavec písečný nebo jiná sekavcovitá rybka

sěkavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekavec písečný nebo jiná sekavcovitá rybka

sěkera subst.f.a-kmen.žena ESSC sekyra, nástroj k sekání



sěkerka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekyrka, menší sekyra

sekret subst.m.o-kmen.dub MSS pečetní prsten, pečeť

sekretář subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo u sebe choval pečeť

sekrit subst.m.o-kmen.dub MSS pečetní prsten, pečeť

sekrýt subst.m.o-kmen.dub MSS pečetní prsten, pečeť

sekta subst.f.a-kmen.žena ESSC sekta, náboženská skupina odštěpená od oficiální římské církve, vyznávající a hlásající novoty, které jsou v rozporu s oficiálním učením

sektář subst.m.jo-kmen.muž ESSC příslušník

sekule subst.f.ja-kmen.dušě MSS nějaká rána

sekvencí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC část mše, hudební útvar následující po aleluja

sěkyra subst.f.a-kmen.žena ESSC sekyra, nástroj k sekání

sěkyrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekyrka, menší sekyra

sěkyřicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dvojbřitá sekyra

selátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kojenec:

seleniabin subst.m.o-kmen.dub ESSC růžový cukr, cukr připravený s růžemi

selhal subst.m.o-kmen.chlap ESSC lhář

selhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zalhání, lež:

selník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC lněné pazdeří (?)

sěmátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC semínko

sěmenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC konopí seté

sěmenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sémě, semeno

sěménko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC semínko

sěmenule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hřivnáč obecný (?), druh vrabce (?)

sěmiečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC semínko

semin subst.m.o-kmen.dub ESSC ztvrdlá smůla borovic, jantar

semka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba (?)

semlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skácení, zboření, zničení

semnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sedření, odření

sen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sen

sena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC keř cassia senna, kasie sennová nebo jiná rostlina druhu cassia (?)

senátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC senátor, člen senátu (ve starém Římě)

sěnce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

sěnečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, bylina

sěnenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

sěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS setba, osení, obilí:

sennář subst.m.jo-kmen.muž ESSC vykladač snů, kdo vykládá budoucí události ze snů

sěnnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC seník, prostor nebo stavba k ukládání sena

senník subst.m.o-kmen.hoch ESSC prorok, kdo má prorocké sny nebo vnuknutí, zvěstovatel a vykladač budoucích událostí, stanoucích se z boží vůle

sěnník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC seník, stavba nebo prostor k ukládání sena

sennín subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina (?)

sěno subst.n.o-kmen.město MSS seno

sěnořězec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekáč, žnec, kdo seká, kosí trávu ap.

sěnosěčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sekáč sena

sěnosěček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekáč, žnec, kdo seká, kosí trávu ap.

sěnosěk subst.m.o-kmen.hoch ESSC sekáč trávy, kdo seká, kosí trávu



sěnosěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC senoseč, sklízení, sklizeň sena

sentencí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC sentence, teologická učebnice obsahující úryvky z Bible a církevních otců

sentencie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC sentence, teologická učebnice obsahující úryvky z Bible a církevních otců

sepie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC sépie (?)

sepkovář subst.m.jo-kmen.meč ESSC nejasné

sepnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sepnutí, spojení dotykem dlaní

sepřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustavení soudního sporu, počáteční fáze soudního procesu, během které žalující vyjadřuje svůj nárok a žalovaný na něj odpovídá, litis contestatio

sepsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sepsání, spis

septeni subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum MSS oddíl sedmi žalmů

septeny subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum ESSC sedm žalmů kajících

serafín subst.m.o-kmen.pán ESSC serafín, jeden z nebeských kůrů

serapin subst.m.o-kmen.dub ESSC sagapenum, pryskyřice extrahovaná z rostliny Ferula persica, užívaná v lékařství (?)

serčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slabika

serpentin subst.m.o-kmen.dub ESSC serpentin, hadec n. drahý kámen ozdobně zpracovaný do podoby hada (?)

seršěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC silné vzrušení, zvl. pobouření

seřčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slabika

sesaźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příbuzný (synovec n. bratranec)

seslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC seslání, vyslání někoho s náboženským posláním

sesmíľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spáchání smilstva (cizoložství n. sodomie)

sesmilňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spáchání smilstva

sestra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sestra, sourozenec ženského pohlaví (též přeneseně o jevu téhož druhu ap.)

sestřěncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sestřina dcera, neteř (od sestry)

sestřěnčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC sestřino dítě,

sestřěně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC sestřino dítě,

sestřěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sestřin syn, synovec

sestřěnek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sestřin syn, synovec (od sestry)

sestřěnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC sestřina dcera, neteř (od sestry)

sestří subst.f.ьja-kmen.paní ESSC sestra, sourozenec ženského pohlaví

sestřicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS sestřička

sestřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sestřička

sestřieně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC sestřino dítě,

seščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sejití, sestoupení, sestup

sešlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC kdo skonal

sešlost subst.f.i-kmen.kost MSS stáří

sešpílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zažertování

seštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sejití, sestoupení, sestup

sětba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC setba, setí

sethim subst.m.indecl.alef MSS druh akátu:

sětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setí, setba

setim subst.m.indecl.alef MSS druh akátu:

setka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS setkání:

setkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tkanina

setník subst.m.o-kmen.hoch ESSC držitel soudní a policejní moci ustanovený nad stem příslušníků izraelského společenství

setránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setrvání



setrvalost subst.f.i-kmen.kost ESSC stálost, vytrvalost

setrvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vytrvalost

setrvánlivost subst.f.i-kmen.kost MSS vytrvalost

setřělost subst.f.i-kmen.kost ESSC poraženost, záhuba

setřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potření, záhuba, rozbití, zničení

sěvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo seje (zasévá), zasévač, rozsévač

sěver subst.m.o-kmen.dub ESSC jaro

sevřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sevření, spojení

sexta subst.f.a-kmen.žena MSS sexta

sextern subst.m.o-kmen.dub ESSC sextern, rukopisná složka (o šesti dvojlistech)

sexterník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rukopisná složka (o šesti dvojlistech)

seznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přiznání

seznavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC úřední znalec

seznávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uzná(vá)ní, potvrzování

seznavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se přiznal

sezpěva subst.f.a-kmen.žena ESSC chorálový zpěv (zapisovaný původně neumami) (?)

sezránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dozrání, uzrání

sezrávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zrání, dosahování zlomového stadia při hojení zduřelé (zanícené ap.) tkáně

sezřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spatření, pohled, výhled

sezváněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sezvánění, svolávání zvoněním

sěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sahání n. sáhnutí

sežráč subst.m.jo-kmen.muž MSS žrout

sežránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sežrání (zvěří ap.)

sežratel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC žrout

sežřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sežrání

sežvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sežvýkání (?)

sežženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spálení

sežženina subst.f.a-kmen.žena ESSC spálenina, spálené místo na těle

sfera subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC nebe (dílčí), nebeská vrstva, podle Ptolemaiova učení o stavbě vesmíru jedna z více průhledných soustředných vrstev kolem Země

sféra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC nebe (dílčí), nebeská vrstva, podle Ptolemaiova učení o stavbě vesmíru jedna z více průhledných soustředných vrstev kolem Země

sfrýmarčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC směnění, směna

shádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřední stanovení nějakého majetku (platu ap.) z daného vlastnictví dosavadního držitele ve prospěch nabyvatele

shladitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS ničitel

shlazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyhlazení

shled subst.m.o-kmen.dub ESSC obhlídka

shledač subst.m.jo-kmen.muž MSS zvěd, vyzvědač

shledánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shlédnutí, prohlédnutí

shlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ohledání

shledař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo hledá (sleduje, pronásleduje)

shledávač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zkoumatel

shledávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shledávání, shromažďování (něčeho vyhledaného)

shlédnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shlédnutí, obhlédnutí

shlučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shromáždění

shluk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC shluk, zástup



shniletina subst.f.a-kmen.žena ESSC hnisající místo na těle

shnilina subst.f.a-kmen.žena ESSC něco shnilého, zteřelého

shnilost subst.f.i-kmen.kost MSS lenost

shnitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shnití, podlehnutí hnilobě

shnojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shnití (na hnůj)

shodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shoda, shodnutí

shoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sholení, oholení

shon subst.m.o-kmen.dub MSS práce, úsilí, shon

shoňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shromáždění, sbor

shonitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco n. někoho honí (shání) dohromady

shonník subst.m.o-kmen.hoch ESSC žnec určený k plnění

shořěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shoření, vyhoření

shověnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shovívavost, shovívání

shovievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shovívavost, shovívání

shoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shoda, soulad

shrabánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shrabání, shrnutí (hrabáním)

shromazditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco shromažďuje

shromazdník subst.m.o-kmen.hoch ESSC shromažďovatel, hromaditel

shromaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC navršení, hromada

shromážďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shromáždění

shromažditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco shromažďuje

shromaždník subst.m.o-kmen.hoch ESSC shromažďovatel, hromaditel

shromažďovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shromažďování, hromadění

shřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahřátí, ohřátí

shřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zhřešení, prohřešek, přestupek

shřětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahřát, ohřát

shřievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahřívání, ohřívání

shvězděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS souhvězdí

scházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC scházení, odcházení

scházitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se s někým schází

schnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC schnutí, usychání

schod subst.m.o-kmen.dub MSS schod:

schodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC schůdek

schodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC částka scházející (chybějící) do stanovené výše poplatku, nedoplatek

schovad subst.m.o-kmen.had ESSC had schovávající se na stinných místech (?)

schovanicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS chovanka

schovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC schování, uschování, úschova

schovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo schovává něco, uschovatel něčeho

schovávač subst.m.jo-kmen.muž ESSC uschovatel

schovávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC náklady spojené s přechováváním nějakého majetku (?)

schovávanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hra (kejklířů n. dětí), při níž se něco (někdo?) schovává (?)

schovávavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hra (kejklířů n. dětí), při níž se něco (někdo?) schovává (?)

schózě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC shromáždění, schůze

schoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC scházení, sestup(ování)



schózka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC shromáždění (menšího počtu lidí)

schrána subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS schránka

schráně subst.f.ja-kmen.dýně MSS schránka

schráňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC místo (prostor) k uchování (ochránění) něčeho

schránka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší prostor k uchovávání něčeho

schrast subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

schrast subst.m.o-kmen.dub ESSC křoví

schrlost subst.f.i-kmen.kost ESSC onemocnění projevující se sevřením hrdla (?)

schučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tajné spolčení (spiknutí) zvl. proti víře

schuknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spiknutí

schváľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC souhlasné přitakání, zvl. pochvala

schvalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chvála, chválení

schýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sklonění, sklon

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pochybení, chyba

sicera subst.f.a-kmen.žena ESSC opojný nápoj

sidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spoutávající léčka (smyčka, osidlo ap.)

siedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sídlo, obydlí, příbytek

sieh subst.m.o-kmen.zvuk MSS sáh

siejě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC setba, setí

siemě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
MSS semeno

siemečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC semínko

sien subst.f.i-kmen.kost MSS síň

siencě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS menší síň, pokojík, světnička, místnost:

sienec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC atrium, nádvoří se sloupovím (sr. Ex 27,9 a 38,9)

sienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS menší síň, pokojík, světnička, místnost:

siet subst.f.i-kmen.kost MSS síť

sietečník subst.m.o-kmen.hoch MSS síťař

sietie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sítí, síťoví, sítina

sietka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS síťka

sieto subst.n.o-kmen.město MSS síto

siezě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC (eminenciorem locum qui dicitur Zizi)

signet subst.m.o-kmen.dub MSS pečeť

sikl subst.m.o-kmen.dub MSS peníz

sikolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zahnutá pastýřská hůl

síla subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS síla, moc

silenit subst.m.o-kmen.dub ESSC selenit, sádrovec (?)

silička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

sílička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC síla (nejmenší možná k nějakému konání ap.)

silnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC silnice, zpevněná, zprav. širší veřejná cesta sloužící k dopravnímu spojení mezi osídlenými místy

silnost subst.f.i-kmen.kost MSS síla

simoniak subst.m.o-kmen.hoch MSS svatokupec

simonie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC simonie, svatokupectví

sinalost subst.f.i-kmen.kost ESSC sinalost, sinavost



sípanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vydávání sípavě syčivého zvuku

sípavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC neduh projevující se sípotem

sipěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS syčení, sykot:

sir subst.m.o-kmen.dub ESSC sepiolit, mořská pěna (?)

síra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC síra, hmota žluté barvy s typickým štiplavým zápachem užívaná jako hořlavina a jako surovina v lékařství a alchymii

sirek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stavební prvek (?)

siremotan subst.m.o-kmen.dub ESSC nerost užívaný ve středověkém lékařství, snad křemen (?)

sirkněj subst.m.jo-kmen.meč ESSC ženský šat bez rukávů

siroba subst.f.a-kmen.žena MSS osiřelost

sirop subst.m.o-kmen.dub ESSC sirup, léčivý roztok

siropl subst.m.o-kmen.dub ESSC sirup, léčivý roztok

sirota subst.f.a-kmen.žena ESSC sirotek

sirotčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC osiřelé dítě, sirotek

sirotek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sirotek, osiřelé dítě, kdo ztratí otce n. matku

sirotek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drahý kámen vyznačující se svou jedinečností (?)

sirotka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sirotek

sirup subst.m.o-kmen.dub ESSC sirup, léčivý roztok

sít subst.m.o-kmen.dub ESSC sítí, sítina

sítař subst.m.jo-kmen.muž ESSC sítař, výrobce sít

sítce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sítko, malé n. menší síto

sítečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sítko, (velmi) malé síto

sítíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobné

sítie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sítí, síťoví, sítina

sítko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sítko, menší, jemnější síto

síto subst.n.o-kmen.město ESSC síto, nástroj určený k prosívání něčeho

sjednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spojení, shoda, soulad

sjednávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jednota

sjednocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sjednocení, spojení, sloučení

sjětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sjetí se dohromady, sjezd

sjězd subst.m.o-kmen.dub MSS místo, kudy se vychází, východ:

sjiežděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setkání, sjetí se dohromady

sjitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zánik, smrt

skabiosa subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, hlaváč, chrastavec, skabioza

skabioza subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, hlaváč, chrastavec, skabioza

skačec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tanečník, kdo tančí a poskakuje na hudbu

skáčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dětská hra (?)

skákačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dětská hra (?)

skákanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skákání, skoky

skála subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC skála, skalisko

skalák subst.m.o-kmen.hoch ESSC skalák, kdo pracuje s kamenem

skalé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skupina skal

skalicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC látka používaná v lékařství (pravděpodobně některá z krystalizujících sloučenin síry)

skališče subst.n.jo-kmen.moře ESSC pomůcka ke hře s míčem ve tvaru hole

skalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC skalka, menší skalní útvar



skalník subst.m.o-kmen.hoch ESSC lamač kamene

skamonie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC pryskyřice z poraněných kořenů svlačce, užívaná jako projímadlo

skanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nit stočená z několika pramínků vzniklých soukáním

skánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stáčení několika nití vzniklých soukáním

sketa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka GbSlov zvíře, Thier:

sketa subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_je

sklacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setřásání ovoce

sklad subst.m.o-kmen.dub MSS sestavení, složení

skladač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo něco složil, vytvořil, skladatel, zosnovatel, původce, tvůrce:

skládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzkládání, přikládání:

skladař subst.m.jo-kmen.muž ESSC básník, spisovatel, kdo skládá literární díla

skládař subst.m.jo-kmen.muž ESSC básník, spisovatel, kdo skládá literární díla

skladatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo něco složil, vytvořil, skladatel, zosnovatel, původce, tvůrce:

skládcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo něco složil, vytvořil, skladatel, zosnovatel, původce, tvůrce:

skladen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC píseň, skladba

skladenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC složení, uspořádání

skládka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dávka, daň, poplatek

skladliva subst.f.a-kmen.žena ESSC básnické umění, básnění

skladník subst.m.o-kmen.pták ESSC druh červa

skladoň subst.m.jo-kmen.muž ESSC řečník, rétor, učitel rétoriky

skladopisna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC skladatelství, písařské umění

skladopisnara subst.f.a-kmen.žena ESSC skladatelství, písařské umění

skladora subst.f.a-kmen.žena ESSC básnické umění, básnění

sklamník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo klame, předstírá něco

sklektánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozkvedlání, rozšlehání, rozmíchání vařečkou n. jiným předmětem

sklenář subst.m.jo-kmen.muž ESSC sklář, kdo dělá výrobky ze skla

sklenářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka

sklenutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS klenutí

sklep subst.m.o-kmen.dub MSS klenutí, klenba

sklepánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sklepání, stepání naplocho pomocí kladiva ap.

sklépek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS klenutí, klenba

skléska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poklesnutí, zakopnutí (?)

sklič subst.m.jo-kmen.meč ESSC léčivo (?)

sklňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC světluška, brouk vydávající za tmy zelenavé studené světlo

sklo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sklo

sklon subst.m.o-kmen.dub MSS past na ptáky

sklonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS past na ptáky

skloněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sklonění, sklon, nachýlení

skloňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sklonění, nachýlení (se)

sklop subst.m.o-kmen.dub ESSC past na zvěř

sklopotánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svržení, shození

skľúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sevření, zatnutí

skľudnost subst.f.i-kmen.kost ESSC klidnost, rozvážnost

skľuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS upravení, připravení



skľúzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sklízení, poklízení, uvádění do pořádku

skob subst.m.o-kmen.dub ESSC skoba, hák (?)

skoble subst.f.ja-kmen.dušě MSS škrabák, hoblík

skoblicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hák, nástroj použitelný k vytahování a přenášení věcí

skoblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nástroj na povrchové opracování materiálu (hoblík, skoble ap.)

skočec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tanečník, kdo skáče a tančí,

skočen subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba vyskakující za potravou nad hladinu

skočnost subst.f.i-kmen.kost MSS hbitost, rychlost

skočokúzedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC věštec předpovídající budoucnost z pohybu svých končetin

skodlúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skupina, shromáždění více jedinců

skok subst.m.o-kmen.zvuk MSS skok, přemet

skola subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS kolna, stavení

skolastik subst.m.o-kmen.hoch ESSC scholastik, vysoký církevní hodnostář pověřený dohledem nad školou (školami)

skolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skolení, vytí, kňučení

skon subst.m.o-kmen.dub MSS úplněk

skonalost subst.f.i-kmen.kost MSS dokončení, vrchol

skonánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS konec, dokončení, zakončení:

skonatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo něco dokonává, dovršitel:

skonavatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo něco dokonává, dovršitel:

skončenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skončení, konec

skončinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skončení, konec

skop subst.m.o-kmen.had MSS skopec

skopar subst.m.o-kmen.had ESSC drobné ještěrkovité zvíře

skopcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (?)

skopcovina subst.f.a-kmen.žena ESSC skopové maso

skopička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velký pták, zvl. orel mořský (?)

skopovina subst.f.a-kmen.žena ESSC skopové maso

skora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC kůra, dřevní tkáň

skorec subst.m.jo-kmen.hrnec ESSC poduška pod hlavu, polštář (?)

skorocěl subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá rostlina užívaná k hojení ran, zejm. jitrocel

skoropún subst.m.o-kmen.had ESSC ryba n. jiný vodní živočich

skorozdřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC druh časně zrajících hrušek

skorozřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC druh časně zrajících hrušek

skorpún subst.m.o-kmen.had ESSC ryba n. jiný vodní živočich

skořěpinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC skořápka, ulita, pevná schránka některých měkkýšů

skořépka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skořepina, skořápka

skořipina subst.f.a-kmen.žena MSS skořepina, skořápka

skořupina subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

skořupinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC skořápka, ulita, pevná schránka některých měkkýšů

skot subst.m.o-kmen.had ESSC skot, hovězí dobytek

skót subst.m.o-kmen.had kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC skot, hovězí dobytek

skoták subst.m.o-kmen.hoch MSS pasák skotu, ovčák

skotař subst.m.jo-kmen.muž MSS pasák skotu, ovčák

skotě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS dobytče



skotně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ohrada pro dobytek (?)

skotsko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC skot (

skovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení, spoj vytvořený kováním

skovořicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC skořice (

skovrz subst.m.o-kmen.dub ESSC přísada do léku proti červům

skrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkrácení

skráně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC horní část obličeje, zvl. skráň, spánek

skravada subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

skravaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svár, neshoda, hádka,

skrček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní rostlina (?)

skrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skrčení, pokrčení, ohnutí

skrhet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zašramocení

skriptorál subst.m.o-kmen.dub ESSC nůž na ořezávání písařského pera (?)

skrocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkrocení, zmírnění

skroṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skropení, pokropení, postříkání kapkami

skrotitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC krotitel, kdo dovede zkrotit

skrovad subst.m.o-kmen.dub MSS hudební nástroj na způsob cimbálu

skrovada subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

skrovadicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS hudební nástroj na způsob cimbálu

skrovaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svár, neshoda, hádka,

skrovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skromnost, skrovnost

skrovnost subst.f.i-kmen.kost MSS skromnost

skrt subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře (?)

skrúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkáza, potření

skruh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kruh, okruh, prostor chápaný jako kruh

skruch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kus, část světa

skrupul subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

skrupul subst.m.o-kmen.dub ESSC váhová jednotka, 1/24 římské unce, tj. cca 1,4 g

skrušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkroušenost, pokora, vědomí vlastní nedokonalosti, podřízenosti ap.

skrúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkroušenost, lítost

skrúšenost subst.f.i-kmen.kost MSS zkroušenost, lítost

skrušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkrušenost

skružie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skruž, dřevěná konstrukce při stavbě oblouků

skrýš subst.m.jo-kmen.meč ESSC skrýš, úkryt, tajné místo sloužící k ukrývání někoho n. něčeho

skrýšě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC skrýš, úkryt, tajné místo sloužící k ukrývání někoho n. něčeho

skrýšov subst.m.o-kmen.dub ESSC podzemní místnost (?)

skryt subst.m.o-kmen.dub MSS úkryt

skrytec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pokrytec

skrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skrytí, ukrytí, úkryt

skrytina subst.f.a-kmen.žena ESSC skryté, (u)tajené místo

skrytost subst.f.i-kmen.kost MSS skrytost, nejasnost, tajemnost, záhadnost

skrývka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo vhodné k ukrývání (?)

skřěčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ostrý, pronikavý zvuk, zvl. skřek (

skřěčnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC slepice vydávající při sezení na vejcích n. péči o kuřata skřípavé, kvokavé zvuky, kvočna (



skřěčník subst.m.o-kmen.hoch MSS pištec

skřěhot subst.m.o-kmen.dub MSS skřípění:

skřěht subst.m.o-kmen.dub MSS skřípění:

skřěhtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skřípání

skřěk subst.m.o-kmen.zvuk MSS skřek, skřehotání, křik

skřěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ostrý, pronikavý zvuk, zvl. skřek (

skřemen subst.m.n-kmen.kámen MSS křemen, kámen, skála

skřemenáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov houba toho jména.

skřemenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS křemen, kámen

skřemenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křemení, kamení, Kieselsteine, Steine;

skřepina subst.f.a-kmen.žena MSS střepina

skřět subst.m.o-kmen.dub MSS skřípění:

skřidlář subst.m.jo-kmen.muž ESSC pokrývač, který pokrývá

skřidlářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka

skřidlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS břidlice

skřidlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC břidlicová destička, menší kus břidlice (?)

skřiet subst.m.o-kmen.pán ESSC čert, rarach, ďábel n. jiná nadpřirozená, zvl. zlomocná bytost

skřietek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ďáblík, čert, rarášek

skřínař subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce

skřínčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velmi malá

skříně subst.f.ja-kmen.dýně MSS skříň, truhla

skřínička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velmi malá

skřínka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC schránka, menší

skříp subst.m.o-kmen.dub ESSC skřípot, skřípění

skřipáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný zpěvný pták vydávající skřípavé, vrzavé zvuky

skřípanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skřípání, skřípot, ostrý, pronikavý, nepříjemný zvuk

skřipcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS napínání na skřipec

skřipec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kladka:

skřipěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skřípění, skřípot, ostrý, pronikavý, nepříjemný zvuk vznikající při tření předmětů o sebe

skřípěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skřípění, skřípot, ostrý, pronikavý, nepříjemný zvuk vznikající při tření předmětů o sebe

skřípie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vlhkomilná rostlina s listy vydávajícími šustivý zvuk (skřípina, skřípinec, sítina, přeslička aj.)

skříta subst.f.a-kmen.žena MSS částka, kousek, zlomek

skřivan subst.m.o-kmen.had ESSC drobný zpěvný pták vydávající skřípavé, vrzavé zvuky, zvl. skřivan (

skřivánčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě

skřiváně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě

skřivanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skřivan

skřivánek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný zpěvný pták vydávající skřípavé, vrzavé zvuky, zvl. skřivan (

skubadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cupanina, naškubaná, natrhaná látka ap. sloužící k zakrytí nebo ovázání rány

skučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skučení, kňučení, skučivý, kňučivý zvuk vydávaný zvl. zvířaty

skudla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS plech, plíšek, destička

skúla subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS skulina

skulina subst.f.a-kmen.žena ESSC skulina, škvíra, štěrbina, úzký, podlouhlý otvor v něčem jednolitém

skulinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

skulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skulinka



skúlost subst.f.i-kmen.kost ESSC hlasitý nářek, kvílení, bědování

skupec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lakomec, skoupý člověk

skupně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chtivost, žádostivost, lakota

skúpost subst.f.i-kmen.kost MSS skoupost, lakota, lakomství

skúpoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC skoupost, lakota, lakomství

skupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kupování, nakupování, zvl. postupné

skúsanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kousnutí, pokousání, bodnutí, štípnutí (člověka zvířetem)

skúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkoušení, vyzkoušení

skutečník subst.m.o-kmen.hoch MSS člověk, jehož víra se projevuje v jeho skutcích

skutečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC skutek, čin

skutek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS čin

skutitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC stvořitel, tvůrce

skvára subst.f.a-kmen.žena ESSC (s)pálení, spalování

skvarek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC škvarek,

skvařenina subst.f.a-kmen.žena ESSC pánev

skvěl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

skvěl subst.m.o-kmen.dub ESSC jas, záře, světlo, n. osvětlení (?)

skvila subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC mořská cibule, cizokrajná, teplomilná rostlina z oblasti Středomoří s velkou, nápadnou cibulí

skvinant subst.m.o-kmen.dub ESSC blíže neurčená rostlina

skvoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC škvor

skvořa subst.f.výjimka.vieca ESSC škvor

skvořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC zpěvný pták vydávající švitořivé nebo vrzavé zvuky, zvl. skorec nebo skřivan

skvostnost subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

skvrna subst.f.a-kmen.žena ESSC (po)skvrna, nedostatek, tělesná újma

skvřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC praskání, škvíření, skřípání ap.

skýba subst.f.a-kmen.žena ESSC skýva, kousek chleba

skybka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skývka, kousek chleba

skýbka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skývka, kousek chleba

skýva subst.f.a-kmen.žena ESSC skýva, kousek chleba

skyvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skývka, kousek chleba

slabina subst.f.a-kmen.žena ESSC slabina, tříslo, měkké, citlivé, snadno zranitelné místo mezi trupem a nohou

slabizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slabina, tříslo, měkké, citlivé, snadno zranitelné místo mezi trupem a nohou

slabost subst.f.i-kmen.kost ESSC slabost, ochablost, neaktivnost, stav vyznačující se neschopností dosáhnout změny

slad subst.m.o-kmen.dub ESSC slad, naklíčená a usušená zrna ječmene užívaná jako surovina pro výrobu piva

slada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC ovocný strom plodící mimořádně sladké ovoce (?)

sláda subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC ovocný strom plodící mimořádně sladké ovoce (?)

sládcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina nápadná svou sladkou chutí

sladec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS osladič

sládeč subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina nápadná sladkou chutí

sládek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslník vyrábějící pivo,

sladen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lék sladké n. nasládlé chuti (?), jehož základem jsou perly

sladič subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina nápadná svou sladkou chutí, zvl. osladič obecný

sladkost subst.f.i-kmen.kost ESSC sladkost, sladká chuť,



sladkozpievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bytost vyznačující se

sladokusstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mlsnost

sladolík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina nápadná sladkou chutí

sladoň subst.m.jo-kmen.meč ESSC zvuk

sladovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sladovna, místo, kde se dělá slad, výrobna sladu

sladovně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sladovna, místo, kde se dělá slad, výrobna sladu

sladovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena provozující sladovnické řemeslo (

sladovničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sladovnictví, sladovnické řemeslo

sladovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící slad

sladuška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena poskytující rozkoš, slast,

sláma subst.f.a-kmen.žena ESSC sláma, suchá stébla některých hospodářských rostlin, zvl. obilovin

slaměnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slámové víno, sladké víno vylisované z hroznů skladovaných na slámě

slamicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS slámka, sláma

slámička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slámka, sláma

slámka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC něco pominutelného, téměř bezcenného

slanař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo obchoduje se solí

slanařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

sláncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velké množství slané vody, moře (?)

slanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo obchoduje se solí

slanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo, kde se nalézá, popř. i těží sůl

slanička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádoba na sůl, slánka (?)

slánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vys(í)lání, pos(í)lání za nějakým cílem

slaninočrv subst.m.o-kmen.had ESSC drobný živočich, zvl. červ živící se tučným masem n. podkožním tukem zvířat

slaniny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum ESSC slanina, špek, (na)solené, popř. ještě sušené n. uzené vepřové podkožní sádlo

slanost subst.f.i-kmen.kost ESSC slanost, vlastnost něčeho slaného, slaná chuť,

slanosypě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo obchoduje se solí

slatina subst.f.a-kmen.žena ESSC slatina, bažinaté, podmáčené, neúrodné místo

sláva subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS sláva

slavíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slavíček, slavík, drobný, nenápadně zbarvený, krásně zpívající pták

slavík subst.m.o-kmen.pták ESSC slavík, drobný, nenápadně zbarvený, krásně zpívající pták

slavitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS oslavitel, oslavovatel

slavník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kněz, kazatel, zpěvák žalmů ap., kdo svými slovy, svým zpěvem oslavuje Boha

slavník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC psaltérium, strunný drnkací nástroj užívaný jako doprovod při zpěvu žalmů, a sloužící tak k oslavování Boha

slavnost subst.f.i-kmen.kost MSS sláva

slavnoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC slavnost (

slavota subst.f.a-kmen.žena MSS slavnost

slávota subst.f.a-kmen.žena ESSC sláva, velebnost, velikost, stav budící mimořádnou úctu a obdiv

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slavení, oslavování, projevování úcty

sléčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyléčení, zhojení spočívající v obnovení původní celistvosti

sled subst.m.o-kmen.dub MSS stopa

sledna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sekvence, zpívaná část mše následující po čtení z apoštolského listu, popř. z jiné části Bible

sledník subst.m.o-kmen.hoch MSS slídil

slédník subst.m.o-kmen.hoch MSS slídil

sledov subst.m.o-kmen.dub ESSC sledování, následování, zvl. ve způsobu jednání n. myšlení



sléhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC souložník, kdo se s někým spojuje (

sléhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC souložení, uskutečňování pohlavního styku

slejt subst.m.o-kmen.dub ESSC cizokrajná přísada do masti (?)

slémě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
ESSC slémě, slemeno, břevno n. trám, zvl. nosný trám v hřebenu střechy nesoucí krov

slemeno subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
ESSC slémě, slemeno, břevno n. trám, zvl. nosný trám v hřebenu střechy nesoucí krov

slén subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina (n. její část, plod ap.) se svíravými a tišícími účinky (?)

slenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták, snad jeřábek (?)

slepec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slepec, nevidomý člověk, kdo je slepý

sleṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytvoření, stvoření něčeho n. někoho (s)lepením, spojováním ap.

sleṕenost subst.f.i-kmen.kost ESSC něco odporného, zaslepeného, zavrženíhodného, zvl. znásilnění

slepicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC slepice, doma chovaný pták údajně špatně vidící ve tmě

slepičák subst.m.o-kmen.hoch ESSC slepičář, chovatel slepic

slepičák subst.m.o-kmen.pták ESSC kohout

slepičav subst.m.o-kmen.chlap ESSC slepičář, chovatel slepic

slepička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slepička, malá n. mladá slepice

slepitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC tvůrce, stvořitel, kdo něco vytvořil (s)lepením, zvl. z hlíny

slepost subst.f.i-kmen.kost MSS slepota, zaslepenost

slepota subst.f.a-kmen.žena MSS slepota, zaslepenost

sleptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sežrání, snědení

slepýš subst.m.jo-kmen.meč ESSC had, zvl. jedovatý a mimořádně nebezpečný

slevač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco

slévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slévání, lití

slevatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco

slevek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sleva, odpuštění části dluhu

slévka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slivky, slité zbytky nápojů

sléz subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina s drobnými růžovými n. nafialovělými květy, zvl. sléz

slezen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC slezina

slezena subst.f.a-kmen.žena ESSC slezina

slezenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žíla mezi malíkem a prsteníkem na levé ruce

slezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mizení, ubývání,

slezeno subst.n.o-kmen.město ESSC slezina

slezina subst.f.a-kmen.žena ESSC slezina

slezna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíla (?)

sležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slehnutí, porod

slib subst.m.o-kmen.dub MSS slib

slíbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zasnoubení

slibovník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo slibuje

sličenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sličnost

sličnost subst.f.i-kmen.kost MSS sličnost, krása

slídník subst.m.o-kmen.hoch MSS slídil

slik subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba nadřízená ostatním (?)

slimák subst.m.o-kmen.pták MSS hlemýžď



slina subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC slina, hlen

sliněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slzení, pláč

sliňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slinění

sliník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, snad různé druhy podražce (?)

slinohoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC nebezpečný zánět v dutině ústní nebo hrdle,

slinožřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC otok n. nádor v hrdle

slit subst.f.i-kmen.kost ESSC roztavený kov připravený k slévání

slitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stékání, stok

slitina subst.f.a-kmen.žena MSS litá socha:

slitost subst.f.i-kmen.kost ESSC vlastnost něčeho, co je možné slévat, tekutost

slíva subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC ovocný strom, zvl. slivoň

sliz subst.m.o-kmen.dub ESSC něco slizkého, např. bláto, jíl

slizka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC choroba, snad  související se

slnce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slunce

slomenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlomení:

slon subst.f.i-kmen.kost MSS slonová kost, slonovina

slon subst.m.o-kmen.had ESSC slon

slonček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC slon

slonec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slon

slónek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slon

slonicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC slonice, sloní samice

slota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC slota, špatné počasí

slovce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slůvko, slovíčko

slóvce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slůvko, slovíčko

slovečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slovíčko

slovíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slovíčko, slůvko

slovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slovo (?)

slovo subst.n.o-kmen.slovo kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS slovo

slovočtan subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo se zabývá jazykem, zvl. mluvnicí, gramatik

slovočten subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo se zabývá jazykem, zvl. mluvnicí, gramatik

slovočtena subst.f.a-kmen.žena ESSC mluvnice, gramatika

slovolest subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

eKK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC lživá argumentace, podvod, klam (?)

slovorník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se zabývá jazykem a řečí, gramatik, řečník

slovořěčec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se zabývá jazykem a řečí, gramatik, řečník

slovosad subst.m.o-kmen.dub ESSC přísudek

slovutenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS proslulost, sláva

slovutnost subst.f.i-kmen.kost MSS proslulost, sláva

složek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spis úřední nebo literární povahy složený podle rétorických pravidel (?)

složenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS složení, položení

složenost subst.f.i-kmen.kost ESSC složení, soubor jednotlivin, z nichž se skládá celek

složitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC spisovatel, autor

složočet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC číslo složené z jednotek různého řádu

sľub subst.m.o-kmen.dub MSS slib



sľúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se k něčemu slibem zavazuje, ručitel ap.

sľúbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zasnoubení

sľúbitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se k něčemu slibem zavazuje, ručitel ap.

sľubník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco slibuje, podbízí se

sľuborušitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo nedodržuje sliby

sľubovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slib

sľubovník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo slibuje

slúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vrstva chorobné tkáně uzavírající nežit, ránu ap., např. strup

slučiřěč subst.f.i-kmen.kost ESSC typ deduktivního výroku, sylogismus

slučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kuchyňské náčiní s otvorem sloužící ke tvarování těsta (?)

sluha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_je

sluha subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS sluha, služebník

slúha subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_neni

slúha subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS sluha, služebník

sluch subst.m.o-kmen.zvuk MSS sluch

slujě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žilka

sluka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC smyčka, klička na spojování něčeho

slunca subst.f.výjimka.vieca ESSC rostlina, snad druh rozchodníku (?)

slunce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slunce

sluncestrek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podnožník, nadir, myšlený bod na odvrácené straně oblohy, ke kterému míří směr tíže v daném místě zemského povrchu (?)

sluncestrok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podnožník, nadir, myšlený bod na odvrácené straně oblohy, ke kterému míří směr tíže v daném místě zemského povrchu (?)

slunčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bylina rostoucí na výsluní, snad osívka jarní (?)

slunčerk subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

slunčík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC něco sebraného dohromady, shromážděného (?)

slunečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sluníčko,

slunečnář subst.m.jo-kmen.meč ESSC slunce

slunečnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina připomínající svým tvarem a barvou slunce, snad  čekanka obecná (?)

slunečník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, snad slunečnice (?)

slunečnost subst.f.i-kmen.kost MSS sluneční záře

slunečstav subst.m.o-kmen.dub ESSC postavení slunce na obloze

slunečstrok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podnožník, nadir, myšlený bod na odvrácené straně oblohy, ke kterému míří směr tíže v daném místě zemského povrchu (?)

sluněnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba (?)

slunipák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kámen, drahokam, snad druh jaspisu (?)

slunoviet subst.m.o-kmen.dub ESSC východní vítr, vítr vanoucí ve směru pohybu slunce (?)

slup subst.f.i-kmen.kost ESSC slup, past na ryby, síť, proutěná klec nebo žlab vkládaný do jezu

slúp subst.m.o-kmen.dub MSS sloup

slúpec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sloupec, sloupek

slúpek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý podstavec, patka

slupina subst.f.a-kmen.žena ESSC slupka n. co bylo sloupnuto

slúpnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vytváří sloupy n. pomníky, zvl. ve tvaru sloupu

slúpolejec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslník, který odlévá sochy n. sloupy z kovu

slušenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poslušnost

slušnost subst.f.i-kmen.kost MSS půvab, důstojnost

sľutovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slitování, milosrdenství, útrpnost



sľutovatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS slitovník

služba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS služba

službicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS službička, bohoslužbička

služebenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS služebnost, služba

služebna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC součást vybavení domu, možná truhla nebo skříň (?)

služebnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC služebnice, služka, příp. otrokyně, kdo plní příkazy zvl. z důvodu společenské podřízenosti nebo za plat

služebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC služebník, sluha, kdo plní příkazy zvl. z důvodu společenské podřízenosti nebo za mzdu,

služebnost subst.f.i-kmen.kost MSS služebnictví, služebnost, poddanství, podřízenost

služebnóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS drobná, formální služebnost

slúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS služba

subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slib, závazek

slych subst.m.o-kmen.zvuk MSS sluch

slýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poslouchání

slychatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC posluchač, kdo je účasten Ježíšova kázání, příp. zázraku

slyšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sluch:

slyšitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC posluchač, naslouchající

slza subst.f.a-kmen.žena
zaklad-bezkoncovkove_tvary-slz+slez+sluz/tvary_s_koncovkou-

slz+sluz
ESSC slza

slzě subst.f.ja-kmen.přě pridane_lemma_ve_sl_neni

slzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pláč

slzička subst.f.a-kmen.žena
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

slziček+služiček/tvary_s_koncovkou-slzičk+sluzičk
ESSC luční květina, zvl. knotovka bílá n. hvozdík

smáčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smočení, namočení, navlhčení,

smaha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vláha

smahlost subst.f.i-kmen.kost MSS skvrna, pach

smaragd subst.m.o-kmen.dub MSS smaragd

smaragdin subst.m.o-kmen.dub MSS smaragd

smasěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC srůst, zacelení rány

smatloka subst.f.a-kmen.žena ESSC nechutné, nuzné jídlo

smazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smazání, vymazání, odstranění

smaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smažení ap., tepelná úprava pokrmů, zprav. v nádobě s rozpáleným tukem

smečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smyčka, obojek

směd subst.m.o-kmen.dub ESSC hnědočervená, snědá barva (?)

smědec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tumor, žaludeční vřed (?)

smědost subst.f.i-kmen.kost ESSC snědost, hnědočervené zabarvení

směchoval subst.m.o-kmen.chlap ESSC žertéř, kejklíř, herec, dvorní šašek

směchovalnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC kdo ponouká ke smíchu, vtipálek, šašek (?)

smeklička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s červenými plody užívaná v lékařství, druh

smělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je smělý až drzý

smělicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC smělá, drzá žena

smělnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS smělá žena

smělost subst.f.i-kmen.kost MSS odvaha, smělost

smělstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odvaha, smělost

směna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS směna, výměna



směnárník subst.m.o-kmen.hoch ESSC „zlatotepec“

směněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS směna, výměna

směňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC změna, proměna

směnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS osmělení se, odvaha

směňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyměňování, směna

smerdovník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, snad diptam pravý krétský (?)

směřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC míra, stupeň vlastnosti něčeho abstraktního, hříchů, mravů ap.

směřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poměřování, porovnávání

směs subst.f.i-kmen.kost MSS směs

směsicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS změť, chaos, zmatek

směstnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umístění

směšlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC drahokam opovržlivě nízké, směšné ceny

směšnost subst.f.i-kmen.kost ESSC směšnost

směšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS směšování, míšení

smet subst.f.i-kmen.kost MSS smetí

smeť subst.f.i-kmen.kost MSS smetí

smetana subst.f.a-kmen.žena ESSC smetana, nejtučnější část mléka usazující se na povrchu

smetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS shození, svržení:

smetie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smetí, nečistota, odpad

smetišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kam se odkládá odpad vč. výkalů, hnojiště

smiech subst.m.o-kmen.zvuk MSS smích

smienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úsměv

smiera subst.f.a-kmen.žena MSS (pravá, náležitá) míra

smiercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS smírce, smiřovatel, prostředník

smierčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC smírčí, smiřovatel, prostředník

smiernicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC usmiřovatelka, zprostředkovatelka

smiernost subst.f.i-kmen.kost MSS umírněnost, střídmost

smieřcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

smieřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smíření

smieřič subst.m.jo-kmen.muž ESSC smírčí, smiřovatel, prostředník

smieřitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS smiřovatel, smírce

smiešek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žert, vtip

smiešenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zmatek, nepokoj

smiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smíšení

smiešenina subst.f.a-kmen.žena ESSC zmatek

smiešenost subst.f.i-kmen.kost ESSC vlastnost materiálu označující, že obsahuje nežádoucí příměsi (v alchymii)

smiešil subst.m.o-kmen.chlap ESSC žertéř, kejklíř, šašek

smieška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS směs, smíšenina

smigma subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC mast nebo kaše zhotovená vařením ječmene i s plevami, užívaná v lékařství ap.

smíľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zalíbení se

smilněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smilnění, smilstvo

smilnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS smilná žena

smilníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smilník, cizoložník, kdo je sexuálně nevázaný, chlípný, rozkošnický ap.

smilník subst.m.o-kmen.hoch ESSC smilník, kdo je sexuálně nevázaný, chlípný, rozkošnický



smilnomluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo mluví oplzlosti, necuda, nestyda

smilnost subst.f.i-kmen.kost ESSC smyslnost, žádostivost, chlípnost, touha po

smilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smilování, slitování, blahovůle

smilovatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS slitovník

smilovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC opatrovnice, ochranitelka projevující milosrdenství a

smilovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC opatrovník, ochranitel projevující milosrdenství a

smilstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smilstvo, sexuální nevázanost

smilstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smilstvo, sexuální nevázanost

smírcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS smírce, smiřovatel

smírčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC smírčí, smiřovatel, prostředník

smirna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC exotický strom, z nějž se vyráběly vonné masti

smírnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC usmiřovatelka, zprostředkovatelka

smířič subst.m.jo-kmen.muž ESSC smírčí, smiřovatel, prostředník

smířitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC usmiřovatelka, prostřednice

smířitedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC smiřovatel, prostředník

smiřitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS smírce, smiřovatel

smlčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mlčení

smldavišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde se hojně vyskytuje rostlina

smldie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rostlina rostoucí zvl. na bažinaté půdě a v mokřinách, snad kalina n. bezkolenec z čeledi lipnicovitých (?)

smldník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná v lékařství, snad smldník jelení, smldník lékařský, třemdava bílá, srpek z čeledi mrkvovité (?)

smldovník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná v lékařství, snad smldník jelení, smldník lékařský, třemdava bílá, srpek z čeledi mrkvovité (?)

smlek subst.m.o-kmen.pták ESSC pták, snad budníček větší (?)

smlúva subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS dohoda, smír

smlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řešení sporu uzavřením smlouvy, dohoda

smlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS smlouvač

smluvčí subst.m.ьja-kmen.sudí MSS potvrzovatel smlouvy

smluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úmluva, dohoda

smočenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pokrm připravovaný namáčením, snad druh koláče (?)

smočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC namočení, navlhčení, zavlažení,

smóha subst.f.a-kmen.žena ESSC zanesená strouha, znečištěný náhon (?)

smola subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS smůla, pryskyřice

smóla subst.f.a-kmen.žena MSS smůla, pryskyřice

smolař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo sbírá pryskyřici jehličnatých stromů pro další řemeslné zpracování

smolařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

smolenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ovocný strom, snad druh hrušně (?)

smolnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ovocný strom, snad druh hrušně (?)

smolník subst.m.o-kmen.zvuk MSS smolný kabát, řemínkový krunýř zpevněný smolou

smotlaka subst.f.a-kmen.žena ESSC nechutné, nuzné jídlo

smrad subst.m.o-kmen.dub ESSC smrad, zápach

smradař subst.m.jo-kmen.muž ESSC koželuh, řemeslník vydělávající zvířecí kůže, zvl. rostlinnými výtažky

smradařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

smradenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zápach,

smrak subst.m.o-kmen.zvuk MSS soumrak

smraščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmuchlání, zmačkání



smrč subst.f.i-kmen.kost ESSC smrček

smrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hluboká noc, půlnoc

smrčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smrčí, smrkový porost

smrčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pokrm n. potravina (?)

smrdav subst.m.o-kmen.dub ESSC okuje, odpad (špona, pilina aj.) vznikající při zpracování železa

smrdnost subst.f.i-kmen.kost MSS zápach

smrduta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS zápach

smrk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC smrk

smrkačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rýma

smrkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kýchání

smrkavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rýma

smrkovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smrčí, smrkový porost

smrkovina subst.f.a-kmen.žena MSS smrčí, smrkový les

smrkovišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC smrčí, smrkový porost

smrkyni subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC myrta

smrt subst.f.i-kmen.kost MSS smrt:

smrtcě subst.f.ja-kmen.přě MSS smrt, smrtka

smrtedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC smrtelník, kdo je smrtelný

smrtedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS smrtelnost

smrtelnost subst.f.i-kmen.kost MSS smrtelnost

smrtospánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hluboké bezvědomí připomínající smrt (?)

smrž subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh houby s výraznými důlky a prohlubněmi v klobouku

smúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smutek, zármutek

smúcěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zármutek, žalost

smucovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarmucování

smučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS týrání

smut subst.f.i-kmen.kost ESSC úžas, ohromení (?)

smutek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS smutek, zármutek

smutenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo někomu činí příkoří a tím mu způsobuje smutek, nepřítel, uchvatitel ap.

smutidlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo někomu činí příkoří a tím mu způsobuje smutek, nepřítel, uchvatitel ap.

smutitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo někomu činí příkoří a tím mu způsobuje smutek, nepřítel, uchvatitel ap.

smutnost subst.f.i-kmen.kost ESSC smutek, zkroušenost

smýcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymýcení, vykácení

smýcenina subst.f.a-kmen.žena ESSC paseka, vymýcené místo

smyčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS smýknutí, hod, vrh:

smyk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC smýknutí, násilné zacloumání někým

smýkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smýkání, vláčení

smysl subst.m.o-kmen.dub MSS mysl, myšlení, rozum:

smyslník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mudrc, učenec

smyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozumnost, moudrost, rozvážnost

smyslomluvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mudrc, učenec

smyslovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mudrc, učenec

smyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smyšlenka, výmysl

smyšlenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smyšlenka, výmysl



smyšlénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smyšlenka, výmysl

smyšlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podobenství, parabola, alegorický příklad

smyšlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vymýšlení, výmysl, smyšlenka

smyt subst.f.i-kmen.kost ESSC paseka, vymýcené místo

smytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smytí, odstranění mytím

snábděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozorování, poznání

snabdíš subst.m.jo-kmen.meč ESSC místo ve vodě nebezpečné člověku přítomností vodního rostlinstva, místo, před nímž je třeba mít se na pozoru, např. tůň (?)

snabditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se zabývá výkladem snů

snabdýš subst.m.jo-kmen.meč ESSC místo ve vodě nebezpečné člověku přítomností vodního rostlinstva, místo, před nímž je třeba mít se na pozoru, např. tůň (?)

snáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo má věštecké sny

snada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC nejasné

snadenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC usnadnění, ulehčení

snadnost subst.f.i-kmen.kost MSS snadnost

snaha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC snaha, úsilí

sňák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo má věštecké sny

snář subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo mívá sny

snášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shromažďování

sňatček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC neuznávané církevní společenství, sbor věřících v nepravého boha

sňatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS shromáždění, sbor, schůze

snažec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC snaživý, pilný člověk (?)

snažeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC snaha, úsilí (?)

snaženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS snaha, snažení

snážn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC snaha, úsilí (?)

snažník subst.m.o-kmen.hoch ESSC snaživý, pilný člověk

snažnost subst.f.i-kmen.kost MSS snažení, snaživost

sněd subst.m.o-kmen.dub ESSC jídlo, potravina, co je určené k snědení

snědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS snědení

snědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC snědení

snem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK+KeK MSS sněm:

sňem subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

snesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC snesení, přetrpění

snesitedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS vytrvalost

snět subst.f.i-kmen.kost ESSC sněť, rez, houba napadající obilí (?)

snět subst.m.o-kmen.dub MSS peň, špalek

snětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uzavření manželství, sňatek

sniedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS snídání

snieh subst.m.o-kmen.zvuk kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC sníh

sniepel subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina n. keř užívaný v lékařství, např. sturač (?)

sniežek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC snížek

snílek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták, možná budníček větší (?)

snímač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco snímá, odjímá, kdo něčeho zbavuje

snímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS scházení, shromažďování

sniták subst.m.o-kmen.hoch ESSC snílek, snivec, člověk, který sní (?)



snitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS snílek, snivec, člověk, který sní

snitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zánik, smrt

snízanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řev, křik

sníženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokoření, ponížení

snodějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vykladač snů (?)

snodiejcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vykladač snů (?)

snop subst.m.o-kmen.dub ESSC snop, svazek nevymlácených obilných stébel s klasy

snopček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS malý snop, snopek

snopek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC snopek, malý snop, svazek nevymlácených obilných stébel s klasy

snópek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC snopek, malý snop, svazek nevymlácených obilných stébel s klasy

snopilé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obilí ve snopu, zvl. „osep“, vrchnostenská dávka odváděná v plodinách, zejm. obilném zrnu

snoprav subst.m.o-kmen.chlap ESSC vykladač snů

snoprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vykladač snů

snopravec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vykladač snů

snosek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvonění svolávající ke shromáždění (?)

snositel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC donašeč

snóšě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC hromada, např. kamení

snošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nakupení, nahromadění

snóška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS schůzka, shromáždění

snovadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj ke snování, výrobě snovací příze, tj. pevných dlouhých souvislých vláken

snovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vykladač snů

snubač subst.m.jo-kmen.muž MSS námluvčí, družba, zasnubovatel:

snubák subst.m.o-kmen.hoch MSS námluvčí, družba, zasnubovatel:

snúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS námluvčí, družba, zasnubovatel:

snúbicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC snoubenka, zasnoubená žena (?)

snúbič subst.m.jo-kmen.muž MSS námluvčí, družba, zasnubovatel:

snubovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC jednostranné, neopětované ucházení se o někoho (?)

snutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC snění, sen

snuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utrpení, trápení

snuzitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo někomu činí příkoří, nepřítel, uchvatitel ap.

snuzník subst.m.o-kmen.hoch MSS trapič, sužovatel

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zasnoubení

soba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS osoba

sobek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sobec

sobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS přisvojování, přivlastňování si

soběvolenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC volnost, samostatnost v rozhodování a konání, jednání na základě ničím neomezené, svobodné vůle

soběvolnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svévolná, zlovolná žena

soběvolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je svévolný, zlovolný

soběvolnost subst.f.i-kmen.kost MSS svévolnost, nevázanost

sobol subst.m.o-kmen.had ESSC sobol, kuna n. podobné divoce žijící zvíře, z jehož kůže se vyráběly kožešinové oděvy

sobota subst.f.a-kmen.žena ESSC sobota, šestý den v týdnu předcházející neděli

sobotka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sobota

sočba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sočení, osočování, nactiutrhání

sočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC osočování, křivé obviňování



sočěvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS čočka

sočovicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS čočka

sodoma subst.f.a-kmen.žena ESSC zvrácená pohlavní aktivita, zvl. sodomie n. homosexuální pohlavní styk

sodomář subst.m.jo-kmen.muž MSS sodomita

sodomářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvrácená pohlavní aktivita, zvl. sodomie n. homosexuální pohlavní styk

sodomářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvrácená pohlavní aktivita, zvl. sodomie n. homosexuální pohlavní styk

sodomstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlavní zvrácenost, zvl. nepřijatelný pohlavní styk mezi blízkými pokrevními příbuzným

sofista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC mudrc, sofista

socha subst.f.a-kmen.žena MSS hůl, tyč, kůl

sochlík subst.m.o-kmen.pták ESSC jedovatý had (?)

sochnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC sochařská dílna

sochor subst.m.o-kmen.dub MSS tyč, bidlo, sochor

sochorček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk ESSC malý

sochórek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

sojě subst.f.ja-kmen.dušě MSS sojka

sojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták, zvl. sojka

sok subst.m.o-kmen.hoch MSS sok, protivník, nepřítel:

sokol subst.m.o-kmen.had ESSC sokol, menší dravý pták

sokolcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sokolník, člověk, který chová a cvičí sokoly k lovu

sokolčí subst.m.ьja-kmen.sudí MSS sokolník

sokolíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC milý, milenec

sokolík subst.m.o-kmen.pták ESSC malý sokol, sokolík

sokolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC sokolník, člověk, který chová a cvičí sokoly k lovu

sokoložnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC příslušník etiopského kmene Artabatitů

sól subst.f.i-kmen.kost kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS sůl

solař subst.m.jo-kmen.muž ESSC obchodník se solí

solařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obchod se solí

solava subst.f.a-kmen.žena ESSC solný důl

soléř subst.m.jo-kmen.muž MSS špatný, zkažený člověk:

solík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC oddenek puškvorce

solna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC širé, otevřené moře

solnař subst.m.jo-kmen.muž ESSC obchodník se solí

solnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS solný důl, solivar

soloměřič subst.m.jo-kmen.muž ESSC člověk odměřující při své práci sůl (prodavač soli?)

solvovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpouštění

somovina subst.f.a-kmen.žena MSS sumec

sopovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo (komora?), kde se zapaluje oheň

soptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS supění

sopúch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC otvor z pece n. z krbu, kudy odchází kouř

sorba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jeřabina (?)

sorpík subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

soska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vidlice k natažení sítí pro chytání ptáků,

sosna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sosna, borovice



sosně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sosna, borovice

sosnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC malá sosna

sosnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie pridane_lemma_ve_sl_neni

sosnovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sosnový, borový porost

soška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS podstavec

sošně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strom (?)

sošnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC sochařská dílna

sošniek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plod stromu

sošnieř subst.m.jo-kmen.meč ESSC bodná zbraň

sošník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC sochařská dílna

sot subst.m.o-kmen.dub ESSC nástroj na tlačení, strkání (?)

sota subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rána

sotka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá rána

sotna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC

sotoložnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC příslušník etiopského kmene Artabatitů

sotona subst.f.a-kmen.žena ESSC zlá bytost, satanáš

sotva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bojovat o život, prožívat poslední hodinku

sova subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC noční pták, sova

sóvě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě sovy

sovička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sovička

sóvka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sovička

spáčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC získání zpět, vykoupení

spád subst.m.o-kmen.dub MSS pád

spadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pád

spadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lůžko

spadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC klesnutí, pohnutí se dolů

spáchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spáchání

spachatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC konatel, pachatel

spachtitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC pachatel

spájěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení

spal subst.m.o-kmen.chlap MSS spáč

spál subst.m.o-kmen.chlap ESSC spáč, kdo spí

spála subst.f.a-kmen.žena MSS úpal, vedro

spálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spálení

spálenina subst.f.a-kmen.žena MSS zápalná oběť

spálivost subst.f.i-kmen.kost ESSC nemoc spojená s upadáním do spánku

spalnieř subst.m.jo-kmen.meč MSS oblek pod brnění

spalobět subst.f.i-kmen.kost ESSC zápalná oběť

spalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spalování

spamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzpomínka

spánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spáč, kdo spí

spánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plody šípkové růže

spanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spánek

spánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spánek



spánlivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spáč, ospalec

spánlivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc starých lidí vyznačující se ospalostí, únavou, vyčerpáním

spánlivost subst.f.i-kmen.kost MSS ospalost

spár subst.m.o-kmen.dub ESSC trám v krovu, zvl.

spára subst.f.a-kmen.žena ESSC bidélko pro volavého ptáka (?)

sparkán subst.m.o-kmen.dub ESSC špargán, vodní rostlina z čeledi zevarovitých užívaná v lékařství

sparkún subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství (?)

spářě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bidélko pro volavého ptáka (?)

spařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opaření, popálení vřelou n. horkou vodou

spařenina subst.f.a-kmen.žena ESSC spálenina, poranění kůže vřelou n. horkou vodou

spas subst.m.o-kmen.chlap MSS spasitel:

spása subst.f.a-kmen.žena ESSC pastva, pasení

spáscě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo spase, pohltí něco sám

spasě subst.f.ja-kmen.dušě MSS spása

spasedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC spasitel, osoba přinášející spásu

spasenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo bude spasen

spasenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spasení, vykoupení, dosažení věčného života

spasěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíla na hřbetu ruky

spasenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spasení, akt vedoucí k spasení, zjištění věčného života

spasitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC spasitelka, vykupitelka, zachránkyně

spasitedlník subst.m.o-kmen.hoch MSS spasitel

spasitedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS spása, spasení

spasitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC spasitel, zachránce, vysvoboditel, vykupitel

spasodaj subst.m.jo-kmen.muž ESSC cherubín, jeden z andělských kůrů

spasodan subst.m.o-kmen.pán ESSC cherubín, jeden z andělských kůrů

spasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uzdravení

spásudanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC cherubín, jeden z andělských kůrů

spašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spasení, vykoupení, dosažení věčného života

spat subst.m.o-kmen.dub ESSC spánek, spaní

spata subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS nůž na vyklešťování

spatrovač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pozorovatel, kdo hledí na něco

spatrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozjímání, hloubání, kontemplace

spatřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spatření, shlédnutí

spatřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC pozorovatel, kdo se dívá, kdo něco vidí na vlastní oči

spatřovač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pozorovatel, kdo hledí na něco

spatřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spatřování, pozorování

spečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení přilnutím k sobě, spečení (?)

spěch subst.m.o-kmen.zvuk MSS prospěch

speklina subst.f.a-kmen.žena ESSC sraženina, hlen

speklivost subst.f.i-kmen.kost ESSC sraženina, sedlina, usazenina

speklost subst.f.i-kmen.kost ESSC sraženina, sedlina, usazenina

spelunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jeskyně

spenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC závora

spera subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC nebe (dílčí), nebeská vrstva, podle Ptolemaiova učení o stavbě vesmíru jedna z více průhledných soustředných vrstev kolem Země



spéra subst.f.a-kmen.žena ESSC nebe (dílčí), nebeská vrstva, podle Ptolemaiova učení o stavbě vesmíru jedna z více průhledných soustředných vrstev kolem Země

spěra subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS opora

spěšnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rychlost

spička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stopka

spielačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena roznášející vykvašené pivo (?)

spielák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo lije pivo do kvasných kádí n. stáčí vykvašené pivo

spielanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nalévání mladého piva do kvasných kádí

spika subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rostlina, z které se vyrábí olej, např. nard

spiknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tajná úmluva, spiknutí

spikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tajné umlouvání, dělání spiknutí:

spíle subst.f.ja-kmen.dušě MSS žert, hříčka:

spílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žertování

spilka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost v pivovaře, kde se stáčí pivo do sudů

spinadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spínátko, sponka

spinadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spona

spinák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC špinák, špenát, rostlina užívaná v lékařství a jako zelenina v kuchyni

spínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sepnutí, spojení

spis subst.m.o-kmen.dub MSS co je zachyceno písmem, sepsání

spisovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC písař, zapisovatel, kdo zapisuje do zemských desek

spišek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádoba sloužící zejména jako dutá míra na sůl

spitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oběť, obětování

spižérna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spižírna, zásobárna

spižierna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spižírna, zásobárna

spla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drahý kámen červené n. fialové barvy, druh spinelu, rubín

splacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC splacení, úplné vyrovnání, uhrazení

splácěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zalátání, slátání

splacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opakované placení platu, důchodu, poplatku

splak subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

splákanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymývání, vymletí, vytváření výmolů

splakor subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře, obluda (?)

splav subst.m.o-kmen.dub MSS prám, vor

splavidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štola, splavidlo, podzemní průchod v dolech k vyvedení vody a k provzdušňování

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyplavení, odplavení

splétanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spletení vlasů do účesu, pletenec vlasů, cop

spletek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zmatek, pomýlení

spletenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS popletenec

spletenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spletení vlasů do účesu, pletenec, cop

spletenina subst.f.a-kmen.žena ESSC spletenina, spleť

spletichánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC propletení a rozvětvení žil v těle, spleť

spletně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plot, ohrada

splňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC splnění, naplnění, vyplnění, dovršení

splon subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře n. ryba žijící ve vodě (?)

splovař subst.m.jo-kmen.meč ESSC plovoucí, plavající zvíře, obluda (?)

splščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC srůstání, stmelování s okolní tkání n. kostí



splz subst.f.i-kmen.kost ESSC místo kluzké, slizké, pokryté vlhkostí, zvl. jeskyně, sklep, pivnice

splz subst.m.o-kmen.dub ESSC místo kluzké, slizké, pokryté vlhkostí, zvl. jeskyně, sklep, pivnice

spočna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen,

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC údiv, podiv

spodobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS forma, obraz

spodobnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpodobení

spohamánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uzavírání sňatku

spojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spojení

spojenina subst.f.a-kmen.žena MSS spojení, spojovací část:

spojenost subst.f.i-kmen.kost ESSC spojení, propojenost, souvislost

spojidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co spojuje kosti, svaly a jiné části lidského těla, např. vazivo, lebeční šev ap.

spojitedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC spojitelnost, schopnost spojení n. smísení (?)

spojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení, vazba

spolčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spojení, sloučení, sjednocení

společenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC družina, skupina osob téhož rodu

společnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena mající podíl na rodovém majetku, podílnice, společná majitelka

společník subst.m.o-kmen.hoch ESSC společník, kdo má na něčem podíl

společnost subst.f.i-kmen.kost MSS spolek, společenství

společstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spolek, společenství

spolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS společenství, spojení

spolkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC žena mající podíl na majetku, společná majitelka, podílnice

spolkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC žena mající podíl na majetku, společná majitelka, podílnice

spolubitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC souboj, střetnutí

spolubojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hádání, hádka, pře

spolubožejník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo společně přísahal, kdo je spolu s někým pod přísahou, jeden z konšelů, jeden z členů městské rady

spolubratr subst.m.o-kmen.chlap ESSC spolubratr, bratr, sourozenec mužského pohlaví

spolubratřie subst.m+f.ьja-kmen.bratřie ESSC spolubratři, sourozenci mužského pohlaví, bratří

spolubydlcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spoluobyvatel, kdo bydlí na témže místě

spolubydľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soused, kdo bydlí v blízkosti n. na témže místě

spolubydľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné bydliště, místo k bydlení a pobývání

spolubydlitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC spoluobyvatel, kdo bydlí na témž místě

spolubytedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC společná podstata, přirozenost, povaha

spolubytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC něčí přítomnost, přebývání s někým

spoludědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spoludědic,

spoludědic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC spoludědic, jeden z dědiců téhož dědictví

spoludědička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spoludědička, žena dědící spolu s někým

spoludědična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS společná dědička

spoludějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osoba podílející se na sjednávání smlouvy n. obchodu, prodávající n. kupující

spoludělník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pomocník, spolupracovník, kdo pomáhá někomu v práci

spoludiejcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osoba podílející se na sjednávání smlouvy n. obchodu, prodávající n. kupující

spoludietě subst.f+n.nt+i-kmen.dietě

zaklad-

pred_koncovkami_a_zakoncenimi_ě+ětě+ěti+ětem+etem+ete-

diet/pred_koncovkami_a_zakoncenimi_atú+atma+atoma-

dieť/pred_koncovkami_óm+mi+ma+i+í+em+ech-dět

ESSC sourozenec



spoludruha subst.f.a-kmen.žena ESSC čtvrtina, půl poloviny

spoludružna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC králova manželka, družka podílející se na vládě ap.

spoludržělivost subst.f.i-kmen.kost MSS soudržnost

spoludržnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ustavičnost, nepřetržité trvání

spoluhlas subst.m.o-kmen.dub MSS souhláska

spoluhleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlížení, pohled

spoluhlučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spoluznění, souzvuk

spoluhodovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné hodování, hostina, kvas

spoluhodovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC spoluhodovník, spolustolovník, účastník společné hostiny

spoluhodujě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC spoluhodovník, spolustolovník, účastník společné hostiny, host

spoluhorník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kutnohorský měšťan,

spoluhřiech subst.m.o-kmen.zvuk MSS společný hřích

spoluchovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soukojenec, kdo je společně s někým kojen a vychováván

spoluchválenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS chválení, slavení někoho

spolujědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné hodování, hostina, kvas

spolujednota subst.f.a-kmen.žena ESSC jednota, spolek, spojenectví

spolujednotník subst.m.o-kmen.hoch ESSC spojenec, člen téže

spolujitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spolujití, společné putování:

spolukanovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kanovník téže kapituly

spolukonšel subst.m.o-kmen.chlap ESSC konšel, kdo je spolu s někým konšelem

spolukrčemstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soužití, společné bydlení

spolukrevník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pokrevní příbuzný, kdo má společnou krev

spolukrevnost subst.f.i-kmen.kost ESSC pokrevní příbuznost, příbuzenství

spolukřesťan subst.m.o-kmen.pán
zaklad-cele_paradigma-ťan/pokud_koncovka_zacina_e+ě+é+i-

těn
ESSC spolukřesťan, kdo společně s někým vyznává křesťanskou víru

spolukvasitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC spolustolovník, spoluhodovník, účastník společné hostiny

spolukvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS společné hodování

spolukvašěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC spolustolovník, spoluhodovník, účastník společné hostiny

spolukverk subst.m.o-kmen.hoch ESSC těžař, kdo se podílí spolu s někým na důlní těžbě

spolulánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC veřejné upomínání o peníze (?)

spolulantfridník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je členem téhož landfrýdu, téže

spolulantfrídník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je členem téhož landfrýdu, téže

spolulantfrydník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je členem téhož landfrýdu, téže

spolulantfrýdník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je členem téhož landfrýdu, téže

spolulež subst.m.jo-kmen.muž ESSC souložník, kdo s někým sdílí lože

spoluložník subst.m.o-kmen.hoch ESSC cizoložník

spoluľudie subst.m.o+i-kmen.ľud plurale_tantum ESSC lidé ze stejné obce, sousedé

spoluměščan subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC spoluměšťan, kdo bydlí ve stejném městě

spoluměščenín subst.m.o-kmen.pán zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn MSS spoluměšťan:

spoluměščěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC spoluměšťan, kdo bydlí ve stejném městě

spoluměščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC spoluměšťanka, spoluobyvatelka, žena bydlící ve stejném městě

spolumezník subst.m.o-kmen.hoch ESSC soused, kdo svými pozemky sousedí s pozemky druhého

spolumezník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hraniční oblast, území podél společné meze, hranice,



spolumilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC milování se, vzájemná láska

spolumilovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC milenec, kdo je někým milován

spolumistr subst.m.o-kmen.chlap MSS kolega v hodnosti mistra, mistr jemu rovný:

spolumladec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mládenec, jinoch

spolumlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmlouvání, besedování

spolumluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS besedování, rozmlouvání

spolumodlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS společné modlení

spoluobcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzájemný styk, soužití

spoluobrana subst.f.a-kmen.žena MSS společná obrana

spoluobyvatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC spoluobyvatel, kdo bydlí ve stejném městě, domě ap.

spoluoprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je spolu s někým rozhodčím zvoleným k smírnému urovnání rozepře

spolupamátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC památka, připomenutí

spolupamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS památka:

spolupokolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC lidé náležející k témuž rodu n. společenství

spolupomocník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pomocník, pomahač, kdo spolu s někým pomáhá

spoluporučník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je spolu s někým něčí poručník, zástupce ve věcech majetkových a právních n. správce pozůstalého majetku

spoluposel subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC posel vyslaný společně s dalším poslem, posly, člen poselstva

spoluposelstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poselství, žádost ap. zaslaná témuž adresátovi společně s poselstvím, žádostí ap. jiného pisatele, zpravidla podporující shodné požadavky, cíle apod.

spolupóvod subst.m.o-kmen.pán ESSC spolužalobce, jeden ze žalujících

spolupřěbývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS soužití

spolupřěbyvatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC obyvatel téže obce, spoluobyvatel, soused

spolupřipomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připomenutí, památka

spoluradní subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC člen téže rady

spoluradost subst.f.i-kmen.kost ESSC společná radost, společné radování

spoluradovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné radování, veselení

spolurodina subst.f.a-kmen.žena ESSC rodina, k níž daný člověk náleží

spoluroveň subst.m.jo-kmen.muž E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrstevník, stejně starý člověk

spolurovnost subst.f.i-kmen.kost MSS vzájemná rovnost

spolurozjímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné rozjímání

spolurozmlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzájemná rozmluva, rozhovor, hovor

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oboustranné vyjednávání

spolurukojmě subst.m.ja+ьjo-kmen.rukojmě ESSC jeden z ručitelů za cizí dluh, spoluručitel

spolurukojmie subst.m.ja+ьjo-kmen.rukojmě ESSC jeden z ručitelů za cizí dluh, spoluručitel

spolurytieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC spolubojovní

spolurytieřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spolubojovníci

spoluřemeslník subst.m.o-kmen.hoch ESSC příslušník téhož řemeslnického cechu

spoluřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztržka, vzájemné napadání (?)

spoluseditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC přísedící, pomocník při soudu

spolusestra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řádová sestra z téhož kláštera

spolushromáždník subst.m.o-kmen.hoch ESSC podílník společenství statků

spolusjězd subst.m.o-kmen.dub ESSC společné setkání, sejití, schůzka

spolusjiežďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné setkání, sejití, schůzka

spolusjieždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společné setkání, sejití, schůzka

spolusľúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jeden ze slibem zavázaných spoluručitelů



spolusluha subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC spoluslužebník, sluha téhož pána

spoluslúha subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS druh ve službě

spoluslužebník subst.m.o-kmen.hoch MSS druh ve službě

spolusmlúva subst.f.a-kmen.žena ESSC basilejská kompaktáta, náboženské úmluvy mezi českou stranou podobojí a basilejským koncilem

spoluspasenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společenství vykoupených, křesťanská obec

spolustolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS společné stolování (s kým):

spolustoličník subst.m.o-kmen.hoch ESSC konšel spoluzasedající v městském soudu

spolusuditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC člen soudního senátu

spolusúsěd subst.m.o-kmen.pán ESSC spoluobyvatel téže obce, spoluměšťan

spolusúsěda subst.f.a-kmen.žena ESSC spoluobyvatelka téže obce, spoluměšťanka

spolusvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svedení dohromady, sjednocení

spolusvět subst.m.o-kmen.dub ESSC všeliký svět

spolutajník subst.m.o-kmen.hoch ESSC spolupachatel zločinu, komplic (?)

spolutovaryš subst.m.jo-kmen.muž MSS společník, druh

spolutovaryšstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS společnost, přátelství, přátelský styk:

spolutovařiš subst.m.jo-kmen.muž MSS společník, druh

spolutovařišstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS společnost, přátelství, přátelský styk:

spolutrpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soucit, shovívavost, pochopení

spoluúčastník subst.m.o-kmen.hoch ESSC spoluúčastník, spolupodílník

spoluučedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člen téhož společenství učedníků, následovníků ap.

spoluúd subst.m.o-kmen.dub ESSC jeden z údů těla

spoluvěčnost subst.f.i-kmen.kost MSS stejná věčnost:

spoluvěk subst.m.o-kmen.hoch ESSC vrstevník, stejně starý člověk

spoluvězeň subst.m.jo-kmen.muž E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spoluvězeň, spoluzajatec

spoluvzchovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soukojenec, osoba odkojená zároveň touž kojnou

spoluvzněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS souhláska

spoluvznie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS souhláska

spoluzápisník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk písemně k něčemu zavázaný společně s dalšími lidmi, člověk spolupodepsaný pod úmluvou, právním aktem ap.

spoluzapsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společný písemný závazek

spoluzchovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soukojenec, osoba odkojená zároveň touž kojnou

spoluzprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spoluručitel za bezvadnost prodávané věci

spoluzvučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS souzvuk, souznění

spoluzvučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC souzvuk, harmonie

spoluživnost subst.f.i-kmen.kost ESSC společné přebývání, soužití

spomahač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pomocník, pomahač

spomáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomoc

spomahatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC tvůrce, stvořitel (?)

spomoc subst.f.i-kmen.kost MSS pomoc

spomocitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ochránkyně, opatrovnice

spomocitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC pomocník, podporovatel

spomocnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pomocnice

spomocník subst.m.o-kmen.hoch MSS pomocník

spomoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomoc

spon subst.m.o-kmen.dub ESSC nástroj písaře, blíže neznámá součást písařského náčiní



sponač subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh vodního živočicha, snad ryby?

sponáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh vodního živočicha, snad ryby?

sponec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spona, sponka

sponka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spona, drobný, často ozdobný předmět sloužící ke spínání tkanin ap.

sporlík subst.m.o-kmen.pták ESSC exotické zvíře, žirafa (?)

sporost subst.f.i-kmen.kost ESSC hojnost, bohatství, vydatnost

sporota subst.f.a-kmen.žena MSS hojnost

sporučnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zestručnění, zkrácení

sporýš subst.m.jo-kmen.meč ESSC bylina s velkým množstvím drobných květů, sporýš (?), fialka (?)

sporýšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bylina s velkým množstvím drobných květů, sporýš (?)

spořečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zestručnění, zkrácení

spósob subst.m.o-kmen.dub MSS způsob

spósoba subst.f.a-kmen.žena MSS způsob

spósobcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS způsobitel, původce

spósobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS způsobení, zřízení, zařízení

spósobnost subst.f.i-kmen.kost ESSC forma, podoba, způsob

spot subst.m.o-kmen.dub ESSC nejasné

spótka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh hada

správa subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS řízení

správcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS správce

správcí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC představený, správce, hejtman

správčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC představený, správce, hejtman

spravedlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spravedlnost, pravdivost

spravedlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC spravedlivé jednání, řádnost, čestnost

spravedlno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spravedlnost

spravedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS právo k něčemu

spravedlnóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pokrytecký zbožný skutek, nedostatečné, povrchní vyjádření zbožnosti

spravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS správa, vedení, řízení

spravidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kormidlo

spravitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS ředitel, správce

spravna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC míra, měřítko, pravítko

správnost subst.f.i-kmen.kost MSS zákonnost, poctivost, spravedlnost

spravovadlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustanovení, nařízení

spravovadlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustanovení, nařízení

spravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS správa, vedení, řízení, vláda

spravovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o spravování státu

spropitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spropitné, dobrovolná odměna navíc za prokázané služby původně určená k propití

sprostenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prostota, prostý původ:

sprostenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prostota, prostý původ:

sprostitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vysvoboditel, osvoboditel, spasitel

sprostník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obyčejný člověk, prosťák

sprostnost subst.f.i-kmen.kost MSS prostota, upřímnost

sproščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zproštění, vyproštění, osvobození

sprošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prosba za odvrácení zlého, prosba za odpuštění (především v modlitbě)



spršěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opadání, spadnutí

spruźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC palčivé (jakoby leptavé ap.) působení, pálení (?)

spruźenina subst.f.a-kmen.žena ESSC místo zasažené něčím leptavým, pálivým ap.

spřad subst.m.o-kmen.dub ESSC řeřavý uhel (?)

spřě subst.f.ja-kmen.přě ESSC proces, soudní řízení (?)

spřědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spředení, spojení několika vláken ap. předením dohromady

spřěž subst.f.i-kmen.kost ESSC spojenectví několika osob, smluvní společenství

spřěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spřežení

spřiesěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spiknutí:

spřiezn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přátelství, náklonnost

spřiezňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přátelství, náklonnost, přízeň

spřísaha subst.f.a-kmen.žena MSS spiknutí:

spřísěženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osoba zavázaná společnou přísahou, obvykle k něčemu nezákonnému

spřísěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spiknutí:

sptav subst.m.o-kmen.had ESSC blíže neurčený živočich, snad jakási mytická obluda

spuntovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spolčení, spiknutí

spústa subst.f.a-kmen.žena ESSC pohroma, neštěstí, dopuštění

spustek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC opracované rovné dřevo, které lze zapustit do země, kůl

spustitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC tavič, slévač

spustonohár subst.m.o-kmen.had ESSC neznámá obluda (?)

spuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spuštění, vypuštění

spúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypouštění za účelem výlovu ryb

sputač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vyzvědač, špeh, zvěd

spuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapuzování, zahánění

spyták subst.m.o-kmen.hoch MSS vyzvědač, špeh, zvěd

spytánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prohlížení, přehlídka

spytatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC slídič, špeh

sráč subst.m.jo-kmen.meč MSS záchod

sračka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC průjem, častá řídká stolice

sránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kálení, sraní

sraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sloučení, spojení, sražení

srbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC srkání (?)

srdce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS srdce

srdcojěd subst.m.o-kmen.had ESSC pták živící se krví ze srdce, snad pelikán

srdečce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS srdíčko

srdečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC duchovní rozjímání, niterné soustředění na Boha

srdéčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS srdíčko

srdečnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC cizopasník napadající srdce (?)

srdečníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS drahoušek

srdečnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žena srdečná, srdci milá

srdečník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC srdce (?), osrdečník (?)

srdečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC duchovní rozjímání, niterné soustředění na Boha

srdejma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC choroba srdce

srdnatička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žena srdečná, srdci milá



srdnatost subst.f.i-kmen.kost MSS paličatost

srdojědně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC červ n. hmyz (?)

srdojiedek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták (?)

srdojma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC choroba srdce

srch subst.m.o-kmen.pták MSS sršeň

srk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pilulka, forma léku určená k polykání

srkonec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pestrobarevný kámen (?)

srn subst.m.o-kmen.had MSS srnec

srna subst.f.a-kmen.žena ESSC srna, plaché lesní zvíře

srňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mládě

srnek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS srneček

srnina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS srnčí maso

srnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC srna, srnka, plaché lesní zvíře

srnokozel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtyřnohé divoce žijící zvíře podobné srně a kozlu

srnolt subst.m.o-kmen.had ESSC pták, orel (?)

sročenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soudní slyšení, projednání pře

srokovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smlouvání, domlouvání

srostlina subst.f.a-kmen.žena ESSC místo porostu hustého tak, až se zdá srostlý, neprostupně zarostlé místo, houština

srostlost subst.f.i-kmen.kost MSS srůst, spojení

sroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhoustnutí, srůst

srovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS srovnání

srovnavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC urovnavač, rovnatel

srozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porozumění, pochopení, chápání něčeho

srp subst.m.o-kmen.dub ESSC ostrý nástroj sloužící ke žnutí obilí, zvl. srp

srpek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

srpen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC srpen, osmý měsíc v roce

srpnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce srpů (

srpník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce srpů

srst subst.f.i-kmen.kost ESSC srst, tělesné ochlupení, chlupy

srš subst.m.jo-kmen.muž ESSC sršatec, divous, člověk vzbuzující hrůzu

sršen subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC ochlupený bodavý hmyz, zvl. sršeň

sršěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC silné vzrušení, zvl. pobouření

sršten subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ochlupený bodavý hmyz, zvl. sršeň

sršten subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ochlupený bodavý hmyz, zvl. sršeň

srub subst.m.o-kmen.dub MSS roubení

srubánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pokácení

srúbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

srubnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dělo účinné proti dřevěnému roubenému opevnění (?)

srúhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC rouhač, kdo hřeší rouháním (?)

sřečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výrok, slovo, učení:

sřek subst.m.o-kmen.zvuk MSS slabika

sřěz subst.m.o-kmen.dub MSS kýta

sřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uřezání, seříznutí

ssaďovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sesazování, zbavování úřadu



ssál subst.m.o-kmen.had souhlasky-cele_paradigma-ss+s ESSC mládě, zvl. čerstvě narozené, ještě neodstavené

ssanec subst.m.jo-kmen.otec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-ssanec+sanec/tvary_s_koncovkou-

ssanc+sanc
MSS kojenec

ssánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie souhlasky-cele_paradigma-ss+s ESSC sání, vtahování tekutiny ústy

ssánlátko subst.n.o-kmen.klubko
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ssanlátek+sanlátek/tvary_s_koncovkou-ssanlátk+sanlátk
ESSC kojenec (

ssánle subst.n.nt-kmen.kuřě souhlasky-cele_paradigma-ss+s ESSC kojenec (

ssátko subst.n.o-kmen.klubko
zaklad-bezkoncovkove_tvary-ssátek+sátek/tvary_s_koncovkou-

ssátk+sátk
ESSC kojenec (

ssazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sesazení

ssazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sesazování, zbavování úřadu

ssěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posekání, pokosení

ssědák subst.m.o-kmen.hoch MSS účastník turnaje

ssědánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jezdecký souboj, zápas

ssědlost subst.f.i-kmen.kost ESSC sedlina, sraženina

ssědúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC srdeční žíla (?)

ssek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC struk, vyústění mléčné žlázy na prsní bradavce zvířat

ssěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posekání,

sselátko subst.n.o-kmen.klubko
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

sselátek+selátek/tvary_s_koncovkou-sselátk+selátk
MSS kojenec:

ssele subst.n.nt-kmen.kuřě souhlasky-cele_paradigma-ss+s MSS sele

ssov subst.m.o-kmen.dub MSS množství, dav, shromáždění, zástup

sstálost subst.f.i-kmen.kost MSS stálost

sstánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS setrvání

sstaralec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo zestárl

sstaránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zestárnutí

sstávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC část těla připojující svaly ke kosti, šlacha

sstavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sestavení, spojení

sstiženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pochopení

sstrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svržení, sražení

sstrčitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo někoho odněkud shazuje (fig.)

sstrkovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo shazuje, sráží dolů někoho n. něco

sstup subst.m.o-kmen.dub ESSC společné držení majetku (

sstupa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS sestoupení, sestup

sstúpa subst.f.a-kmen.žena ESSC sestup, přesun směrem dolů

sstúpcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společník v držení majetku, spoluvlastník

sstúpečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC společník v držení majetku, spoluvlastník

sstupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svah

sstúpek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ustoupení, couvnutí

sstupeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svah

sstúpenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společník, kdo má s někým něco společného

sstúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sestoupení

sstupník subst.m.o-kmen.hoch ESSC společník v držení majetku, spoluvlastník

sstupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sestupování



ssutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odsunutí nároku nepříbuzné osoby na majetek spadající do příbuzenského

ssutina subst.f.a-kmen.žena ESSC sutina, rozvalina,

ssutiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum MSS sutiny, trosky

ssúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS soužení, trápení

ssypánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nasypání

sšitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sešití

sšitina subst.f.a-kmen.žena ESSC krytina střechy vytvořená z došků n. jiné krytiny bylinného původu a připevněná vázáním (

sšívač subst.m.jo-kmen.muž ESSC krejčí, který jen spravuje oděvy (?)

sšívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojování šitím, sešívání

stací subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC zastávka, zastavení na cestě, dočasné místo pobytu

stáčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hračka, panenka (?)

stádce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stádečko, malý houf

stádlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stav

stádo subst.n.o-kmen.město ESSC pospolitost dobytka n. zvěře, zvl. kopytnaté, n. ptactva, stádo, zř. smečka, ojed. hejno

stahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stahování, utahování, pevné ovazování

stájě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stavení, zvl. jednoduché,

stájník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čeledín

stalec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvíře (?)

stálec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvíře (?)

stálost subst.f.i-kmen.kost MSS stálost

stan subst.m.u-kmen.čin MSS stan

stánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stánek, svatostánek, tabernákul

stánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stanoviště

stanišče subst.n.jo-kmen.moře MSS ležení, tábor

stankléř subst.m.jo-kmen.meč ESSC nástroj (?)

stanlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC prostor vymezený k pohybu (?), n. trvání, existence (?)

stanodělač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo dělá

stanovišče subst.n.jo-kmen.moře MSS stanoviště

stanovitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC ustanovitel, zakladatel, kdo dal vzniknout něčemu

stanovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco měří, stanovuje rozměry něčeho (místa, stanoviště ?)

stans subst.m.jo-kmen.meč ESSC plat, odměna za práci (mincovního úředníka ?)

stanse subst.f.ja-kmen.dušě ESSC plat, odměna za práci (mincovního úředníka ?)

staránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stárnutí

starček subst.m.o-kmen.hoch zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk MSS stařeček

starček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk ESSC řepík

stark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vydělaná kůže

staroba subst.f.a-kmen.žena ESSC stáří, vysoký věk člověka

starodálost subst.f.i-kmen.kost ESSC dávná minulost

starodávno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC od pradávna, odjakživa, od nepaměti

starost subst.f.i-kmen.kost MSS stáří:

starosta subst.f.a-kmen.žena MSS stará žena

starosta subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS představený, náčelník, velitel, správce



staroststvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS správcovství

starostvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS správcovství

staroščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS stáří

starožitnost subst.f.i-kmen.kost ESSC velmi dlouhá existence něčeho, vlastnost toho, co vzniklo velmi dávno

startan subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná jako lék n. koření (?)

stář subst.f.ja-kmen.tvrz MSS věk, stáří

stářě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS věk, stáří

stařec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC stařec, starý člověk

stářie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stáří

stařitnost subst.f.i-kmen.kost ESSC shovívavost

stat subst.f.i-kmen.kost MSS podstata

statček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS stateček

statčilivost subst.f.i-kmen.kost ESSC schopnost, způsobilost

statec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drop velký

statečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvláštní schopnost, nadání

statečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo je

statečnost subst.f.i-kmen.kost MSS statečnost, udatnost

statek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zboží, majetek

stativa subst.f.a-kmen.žena ESSC postranní trámek tkalcovského stavu

stativka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC postranní trámek tkalcovského stavu

stativo subst.n.o-kmen.město ESSC postranní trámek tkalcovského stavu

statken subst.m.o-kmen.dub MSS myrha

statut subst.m.o-kmen.dub ESSC právní ustanovení, zákonem stanovená norma

stav subst.m.o-kmen.dub MSS stav, postavení

stavadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ohrada, stáj, chlév

stávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stavění, postavování

stavař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco staví, buduje

stávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stavitel

stavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh smyčce

stavěč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo staví, kdo provádí stavbu

stávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pouto, spojení

staven subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kus, pruh látky (?)

staveň subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS zastávka, zastavení

stavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stavení, stavba

stavěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stavění, budování, vytváření staveb

stavič subst.m.jo-kmen.muž MSS zedník

stavidlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé stavidlo, stavidélko

stavidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, kde se někdo, něco zastavuje, kde někdo, něco stojí,

stavišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde je něco připevněno, ukotveno

stavitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo staví, kdo provádí stavbu

stávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zadržení někoho pro vymáhání nesplaceného dluhu

stavnek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC článek víry, církevní ustanovení



stavnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC srdeční žíla, žíla vycházející ze srdce

stavniet subst.m.o-kmen.dub ESSC článek víry, církevní ustanovení

stavník subst.m.o-kmen.hoch ESSC

stavovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastavování, bránění v cestě někomu

stavunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zadržení, zajetí

stazlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nejasné

staženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stažení, přitažení k sobě

stbel subst.m.jo-kmen.meč ESSC nádoba n. nádrž(ka) na vodu

stblo subst.n.o-kmen.město
zaklad-cele_paradigma-stébl/cele_paradigma_krome_GEN.PL-

stbl
MSS stéblo

stblosa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC hrozen (?)

stéblce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stébélko

stéblé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stébla, stébloví

stéblo subst.n.o-kmen.město
zaklad-cele_paradigma-stébl/cele_paradigma_krome_GEN.PL-

stbl
pridane_lemma_ve_sl_je

stečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stečení

steh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC steh, spojení, sešití rány nití

stěha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC (?)

stehlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stehlík

stehlíček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stehlíček, stehlík (?)

stehlík subst.m.o-kmen.pták ESSC stehlík

stehnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stehenní žíla, žíla procházející stehnem (?)

stehno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stehno, část nohy od kyčle ke kolenu

stěhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stěhování (se), přesidlování

stek subst.m.o-kmen.zvuk MSS soutok

stelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC přikrývka, pokrývka

stěna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC stěna, svislá část stavby

stěnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS štěnice

stěničník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC polník, řeřicha polní n. jiná rostlina rodu řeřicha

stěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štěnice, hmyz žijící ve stěnách

stenník subst.m.o-kmen.hoch MSS setník

stěnodska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stěna z desek, prken

stěřez subst.m.o-kmen.dub MSS stožár

steščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stýskání, stesk, zastesknutí

stětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stětí, sražení hlavy setnutím

stezka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stezka, pěšina

stezník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo dělá, upravuje stezky

stežějě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stěžej, dveřní čep, součást dveřního závěsu připevněná k zárubni n. do zdiva dveřního otvoru, na které se otáčí dveřní křídlo

stěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stažení, přitažení k sobě

stěžér subst.m.o-kmen.dub MSS stožár

stěžír subst.m.o-kmen.dub MSS stožár

stežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stezka, pěšina

stiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výpad

stien subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je



stien subst.m.o-kmen.dub MSS stín

stieň subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

stiena subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_je

stieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stínění, vytváření stínu (?)

stienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mšice

stieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potírání, natírání (?)

stiežě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC břemeno, těžký náklad,

stiežnost subst.f.i-kmen.kost ESSC stížnost, projev nespokojenosti

stihač subst.m.jo-kmen.muž MSS pronásledovatel, stihatel

stihák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo někoho stíhá, pronásleduje, pronásledovatel

stíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vystihování

stihař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo někoho stíhá, pronásleduje, pronásledovatel

stihatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS pronásledovatel, stihatel

stihnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postihnutí (rozumem), pochopení

stínač subst.m.jo-kmen.muž MSS kat

stínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stínání, popravování stětím hlavy

stinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strom (?)

stira subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC jeseter (?)

stiskač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo stiskává

stiskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tisknutí:

stiskovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stiskání

stiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stisknutí, stlačení

stiženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pronásledovatel, kdo někoho stíhá (?)

stiženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postihnutí (rozumem), pochopení

stkarea subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina, pravděpodobně Salvia sclarea, šalvěj muškátová

stketa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC divoké nebezpečné zvíře

stkla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták s lesklým a barevným peřím

stklena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS drahý kámen

stklenář subst.m.jo-kmen.muž ESSC sklář, kdo dělá výrobky ze skla

stklenářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka

stklenářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sklářské řemeslo

stklenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS sklenice, sklenička

stklenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sklenice, sklenička

stkleničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sklářské řemeslo

stklenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sklo

stklenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sklenička

stklo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sklo

stklona subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC drahokam modré či modrofialové barvy, safír n. ametyst

stkvělost subst.f.i-kmen.kost MSS skvělost, krása, nádhera

stkvěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skvění, lesk, záření, záře, jas

stkvost subst.f.i-kmen.kost MSS skvělost, nádhera, krása

stkvostnost subst.f.i-kmen.kost MSS skvostnost, skvělost, nádhera

stla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štěnice

stlačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlomení, poškození tlakem, stlačením, nárazem ap.



stlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozprostírání, rozkládání

stlář subst.m.jo-kmen.muž ESSC lékař, chirurg

stlúp subst.m.o-kmen.dub MSS sloup

stlúpec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sloupec, sloupek

stlúpek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý podstavec, patka

stlúpnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vytváří sloupy n. pomníky, zvl. ve tvaru sloupu

stlúpolejec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslník, který odlévá sochy n. sloupy z kovu

stmen subst.m.n-kmen.kámen pridane_lemma_ve_sl_je

stmen subst.m.o-kmen.dub ESSC stolice, trůn

stodola subst.f.a-kmen.žena ESSC stodola, jednoduchá stavba pro uložení sena n. pokoseného obilí, pro jeho vymlácení a uskladnění zrna

stodolář subst.m.jo-kmen.muž MSS návštěvník Betlémské kaple

stodolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC správce

stodolnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo pro stodolu

stoh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kupa nevymláceného obilí, obilných snopů nebo sena

stohlávek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC květina s nápadnými četnými květy, snad kopíčko žluté n. lilie zlatohlávek

stohovina subst.f.a-kmen.žena ESSC křoví, roští, chrastí

stoik subst.m.o-kmen.hoch ESSC stoik, stoupenec stoické školy

stojišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde něco stojí:

stojnost subst.f.i-kmen.kost MSS stálost, neměnnost

stok subst.m.o-kmen.zvuk MSS slití, smíšení, splynutí

stoka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS soutok, místo, kde se stéká voda:

stoklas subst.m.o-kmen.dub ESSC Stoklas

stoklasa subst.f.a-kmen.žena MSS lilek, jílek mámivý

stól subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS stůl

stolař subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce nábytku, truhlář

stolček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS stoleček

stolebóh subst.m.o-kmen.bóh ESSC jeden z andělských kůrů (?)

stolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trůn

stolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stolování

stolicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS židle

stolička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

stoličník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce

stolka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ženský svrchní oděv,

stolnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místnost se stoly (?)

stolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC stolovník, hodovník

stolovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stolování

stonánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sténání

stonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pařez

stonoh subst.m.o-kmen.pták ESSC brouk n. červ s mnoha páry nohou, např. stonožka

stonožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brouk n. červ s více páry nohou, např. stonožka

stonóžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brouk n. červ s více páry nohou, např. stonožka

stonutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utonutí, smrt utopením

stopa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS stopa

stópěj subst.f.ja-kmen.tvrz MSS stopa, šlépěj



stópějě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS stopa, šlépěj

stopka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stopka, tenká část rostlin nesoucí květ n. plod

stopník subst.m.o-kmen.pták ESSC had n. plaz (?)

stor subst.m.o-kmen.had ESSC ryba, nejspíše jeseter

storacě subst.f.ja-kmen.dušě MSS sturač

storak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC sturač, cizokrajný strom s vonnou pryskyřicí

storytieřník subst.m.o-kmen.hoch MSS setník

stotník subst.m.o-kmen.hoch ESSC setník

stotýr subst.m.o-kmen.chlap MSS setník

stovařišenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spolčení

stověk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC století

stožer subst.m.o-kmen.dub ESSC stožár

stpicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS špice, špička:

stpička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS špice, špička:

stplicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ovoce (?)

stracenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC voják předsunutý na špici n. po stranách šiku

stracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ztracení, zatracení, ztráta, záhuba

stráčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC stráče, mládě

strádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS strádání

stradatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo baží po majetku, kdo je chtivý (?)

strahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připravování nástrah zvl. za účelem loupežného přepadení někoho, číhání na někoho

strahovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo střeží, ochraňuje něco, dohlíží na něco

strach subst.m.o-kmen.zvuk MSS strach (o něco, z něčeho):

strachot subst.m.o-kmen.had ESSC drak, had n. ještěr vzbuzující strach (?)

strachovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bázeň

strajchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarovnávání něčeho nasypaného na požadovanou míru shrnutím obsahu přesahujícího míru

straka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC straka

strakapúd subst.m.o-kmen.had ESSC pták, nejspíše strakapoud n. datel, popř. ťuhýk, zapuzující v době hnízdění straky

strakopúd subst.m.o-kmen.had ESSC pták, nejspíše strakapoud n. datel, popř. ťuhýk, zapuzující v době hnízdění straky

strán subst.f.i-kmen.kost ESSC stráň, svah, úbočí

strana subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS strana, bok

stráně subst.f.ja-kmen.dýně kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS stráň, svah, úbočí

stránka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strana

strannost subst.f.i-kmen.kost ESSC stranickost, příslušnost k určité

strast subst.f.i-kmen.kost MSS strádání, trápení

strasten subst.m.o-kmen.dub ESSC podsvětí n. některá jeho část, kde jsou duše zemřelých vystaveny strastem za svá provinění (?)

straš subst.f.i-kmen.kost ESSC děs, úlek (?)

strašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS strach, hrůza

strašidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strašidlo, postrach

strašlík subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

strašlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC strach, úzkost

strašnost subst.f.i-kmen.kost ESSC hrůza, děs, pocit strachu

strava subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS náklad, peníze vynaložené na živobytí

strávcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena oddávající se obžerství



strávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žrout (expr.), člověk oddávající se obžerství

stravicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS strava, živobytí:

stravně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strava, živobytí:

strávník subst.m.o-kmen.hoch MSS jedlík, gurmán, bonvivant

stravovišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC schránka n. přístřešek k uchování

strázě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC strádání, útrapa, utrpení,

strázn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strázeň, strádání, tělesné n. duševní utrpení vyplývající z nedostatku, nepřítomnosti ap. něčeho

stráž subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

stráž subst.m.jo-kmen.muž MSS stráž, ochrana

strážcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strážce, ochránce

strážě subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

strážě subst.m.ja-kmen.panošě MSS stráž, ochrana

strážík subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

strážlík subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

strážna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo n. stavba určené ke střežení něčeho

strážnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vyvýšené místo užívané ke střežení něčeho

strážník subst.m.o-kmen.hoch ESSC strážce, kdo něco n. někoho střeží,

subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc, zvl. dlouhodobá, vedoucí k vyčerpání (?)

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlcení, strávení, požití,

strbol subst.m.o-kmen.dub ESSC tekutina či šťáva ze semen, vinných hroznů ap.

strčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS postrčení, pohnutí

strčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strčení, sestrčení, sražení (?)

strdie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS med

stred subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK MSS med

stred subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK pridane_lemma_ve_sl_je

strez subst.m.o-kmen.dub MSS dřeň

strež subst.m.o-kmen.dub MSS dřeň

strhadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC škrabadlo, škrabátko, hřeblo, hřebelec aj., nástroj na odstraňování chlupů, potu ap. z povrchu něčeho

strhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poškození povrchové vrstvy odíráním

strhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící n. opracovávající prkna

strk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC spor, pře, neshoda

strkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strkání, vrážení, narážení

strkolna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS palice

strmina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC tůň, hlubina ap., místo uprostřed vodního toku se svažujícími se, zvl. strmě klesajícími stěnami (?)

strmošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvedení do vzájemně kolmé polohy

strnad subst.m.o-kmen.dub ESSC strnad

strnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC stonek, stéblo, zvl. suché stonky požatého obilí, sláma (kolekt.)

strniščník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo zpracovává slámu, kdo vyrábí něco ze slámy (?)

strnutina subst.f.a-kmen.žena ESSC křeč

stroj subst.m.jo-kmen.meč MSS přístroj, nástroj

strójcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS správce

strojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS příprava, chystání se

strojidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plektrum, trsátko

strojstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS správa



stroka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC písmeno

strom subst.m.o-kmen.dub MSS strom

stromček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC stromek, malý strom

stromec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC keř, křoví n. nevysoký stromek s útlým kmenem větvícím se nízko nad zemí

stromek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC keř, křoví n. nevysoký stromek s útlým kmenem větvícím se nízko nad zemí

stromlet subst.m.o-kmen.dub ESSC strom (?)

stromlost subst.f.i-kmen.kost ESSC drsnost, nerovnost, něco čnějícího, vyčnívajícího

stromovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stromoví, stromy (včetně štěpů a keřů)

strop subst.m.o-kmen.dub ESSC strop, horní stěna místnosti

stros subst.m.o-kmen.had MSS pštros

strov subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

strožák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC štrozok, strožok (ob.), slamník, slámou, senem aj. vycpaný pytel ap. užívaný jako podložka na spaní n. jako výstelka do postele

strožek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štrozok, strožok (ob.), slamník, slámou, senem aj. vycpaný pytel ap. užívaný jako podložka na spaní n. jako výstelka do postele

strpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trpělivost, shovívavost

strpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trpělivost, shovívavost

strúček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobek, kousek, dílek ap., malá část oddělená z celku

struh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nástroj na zpracování n. opracování něčeho

struha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS strouha, potok

strúha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS strouha, potok

strúhačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj na úpravu, ošetření a očištění koňských kopyt, zvl. strouhák, struhák

struhadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC struhadélko, malé struhadlo

struhadlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník zpracovávající bílý, tj. povrchově upravovaný (pocínovaný) plech

struhadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC struhadlo, nástroj na (roz)strouhání něčeho

struhák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo kope a/nebo (spolu)užívá

strúhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odstraňování povrchové vrstvy n. okrajových částí strouháním, škrabáním, ořezáváním ap.

strúhanina subst.f.a-kmen.žena ESSC materiál z částeček vzniklých (o)strouhá(vá)ním n. oškrabáváním něčeho, oškrabky

struhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící n. opracovávající prkna

struk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC lusk

struna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC pružné vlákno (získávané úpravou zvířecích střev n. šlach), zvl. struna na hudebním nástroji

strunař subst.m.jo-kmen.muž ESSC strunař, výrobce

strunařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strunařka, žena

strunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šňůrka, drátek, tenký plíšek ap.

strup subst.m.o-kmen.dub ESSC strup

strúpek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stroupek

strupilost subst.f.i-kmen.kost ESSC strupatost, strupovitost

strupinost subst.f.i-kmen.kost ESSC strupatost, strupovitost

strupivost subst.f.i-kmen.kost ESSC strupatost, strupovitost

strus subst.m.o-kmen.had MSS pštros

strúžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobné kousky z nějakého materiálu vzniklé (roz)strouháním, jemným (na)řezáním ap., stroužek (řidč.)

stružicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nástroj na hlazení dřeva, hoblík

stružina subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina vyznačující se pichlavými výrůstky,

stružinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porost vyznačující se pichlavými výrůstky, trní, bodláčí

stružišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC nástroj na hlazení dřeva, hoblík

stružka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stružka, užší mělčí strouha



strúžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stružka, užší mělčí strouha

strýc subst.m.jo-kmen.vítěz MSS strýc

strýcovic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC syn otcova bratra, bratranec (od otcova bratra)

strýcovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příbuzenský vztah otcova bratra (

strýček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS mužíček

strýčena subst.f.a-kmen.žena MSS sestřenice, dcera strýcova

strýčěně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC dítě otcova bratra,

strýčenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS syn strýce, bratranec

strýčěnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dcera otcova bratra, sestřenice (od otcova bratra)

strych subst.m.o-kmen.zvuk MSS stará dutá míra

strýchholc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC prkénko na zarovnávání vršku něčeho nasypaného na úroveň požadované míry,

strýcholc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC prkénko na zarovnávání vršku něčeho nasypaného na úroveň požadované míry,

strychovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarovnávání něčeho nasypaného na požadovanou míru shrnutím obsahu přesahujícího míru

stryjal subst.m.o-kmen.chlap ESSC erpulo

strýk subst.m.o-kmen.hoch ESSC otcův bratr, strýc (z otcovy strany)

strýkovizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dědický podíl po otcově bratru (

strýna subst.f.a-kmen.žena MSS teta

strýně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC manželka otcova bratra (

strž subst.f.i-kmen.kost ESSC protržené místo v hrázi rybníka

strž subst.m.i-kmen.náv ESSC dřeň, jádro, stržeň (nář.)

stržba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stržení, strhnutí (někoho n. něčeho dolů) (?)

stržě subst.f.ja-kmen.přě ESSC stržení, strhnutí (někoho dolů)

stržen subst.m.n-kmen.kámen MSS dřeň (stromu):

stržeň subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

stržeň subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

strženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uzavření

stržet subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

stržet subst.m.i-kmen.náv pridane_lemma_ve_sl_je

stržet subst.m.o-kmen.dub ESSC míza (?)

stržina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC mořská písčina chápaná jako místo, k němuž jsou přitahována (

střěb subst.m.o-kmen.dub ESSC pohár, kalich (?)

střěbanička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jednoduchý řídký (tekutý) pokrm (tj. takové konzistence, že se dá vsrkávat)

střěbáníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jednoduchý řídký (tekutý) pokrm (tj. takové konzistence, že se dá vsrkávat)

střěbánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC srkání, požívání po doušcích

střěbanina subst.f.a-kmen.žena ESSC řídký (tekutý) pokrm (tj. takové konzistence, že se dá vsrkávat)

střěbaninka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS polévka

střěbavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvor schopný požívat pouze řídkou (tekutou) stravu

střecka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s ostny ap. (?)

střěček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střeček, moucha obtěžující dobytek a způsobující jeho neklid

střěd subst.m.o-kmen.dub MSS prostředek

střěda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC středa, prostřední den v týdnu (počítáno od neděle)

střědlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC písařská pomůcka (?)

střědmec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC prostřední prst ruky, prostředník, prostředníček

střědmík subst.m.o-kmen.hoch MSS prostředník



střědmitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS prostředník

střědmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střed, prostředek

střědmost subst.f.i-kmen.kost ESSC střed, prostředek

střědokrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC krácení slova uprostřed odsunutím hlásky nebo slabiky

střědokraty subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum ESSC místo nacházející se uprostřed na dráze mezi stanovišti dvou nepřátelských stran

střědopostie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS období uprostřed postu

střěcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC střecha, plošný kryt vnitřku nějaké stavby (domu, stanu, korábu ap.)

střěla subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS střela, šíp,

střělba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střelba, střílení

střělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lučištník

střělečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střelecké umění, umění střílet

střěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střelení, výstřel

střěľenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střelecké umění, umění střílet

střělicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina, která při dotyku jakoby

střělišče subst.n.jo-kmen.moře MSS prak, metací stroj

střělivo subst.n.o-kmen.město MSS střelná zbraň

střělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC grafická značka v podobě šipky upozorňující na porušené nebo interpolované místo v textu

střělnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pohyblivá věž na dobývání opevněných míst

střělník subst.m.o-kmen.hoch ESSC střelec

střělstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střelecké umění, umění střílet

střemen subst.m.n-kmen.kámen MSS hudební nástroj, lyra

střemenář subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce střmenů

střemenišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC šitá součást sedla, zprav. pobíjená kovovými ozdobami, sloužící patrně k upevnění třmenů

střen subst.m.n-kmen.kámen pridane_lemma_ve_sl_je

střen subst.m.n-kmen.kámen MSS dřeň (stromu):

střeň subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

střěn subst.m.o-kmen.dub ESSC rukojeť, držadlo, jílec

střěnček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC malá rukojeť, násada (?)

střěnkař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce rukojetí

střěp subst.m.o-kmen.dub MSS střep, střepina

střěpně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS péče

střěta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC setkání, schůzka

střětenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střetnutí, schůzka, setkání

střěvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, jejíž květ svým tvarem připomíná střevíc (?)

střeví subst.m.ьjo-kmen.řebří MSS střevíc

střěví subst.m.ьjo-kmen.řebří ESSC střevíc, obuv, zvl. nízká

střěvíc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC střevíc, obuv, zvl. nízká

střěvíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střevíček, malý střevíc, zvl. dámský a dětský

střevo subst.n.o-kmen.město MSS střevo

střěz subst.f.i-kmen.kost ESSC nádoba používaná zejména na vodu, vědro, džbán

střěz subst.m.o-kmen.dub ESSC nádoba používaná zejména na vodu, vědro, džbán

střězenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS střízlivost, střídmost, rozvážnost

střěžec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslný výrobce díží (?)

střěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střežení, hlídání, dávání pozor na někoho, něco



stříc subst.m.jo-kmen.vítěz MSS strýc

střícě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC červ (?)

střiebernicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS stříbrný korbel, stříbrná nádoba

střiebrnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník pracující se stříbrem

střiebrnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS stříbrný korbel, stříbrná nádoba

střiebrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník pracující se stříbrem

střiebro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stříbro, drahý, bělavě zbarvený kov

střiebrohlav subst.m.o-kmen.dub ESSC brokát, hedvábná látka protkávaná zlatem n. stříbrem

střiebroň subst.m.jo-kmen.muž ESSC lidské monstrum (?)

střiebropalič subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník pracující se stříbrem (zvl. přepalující stříbro ve speciálně upravovaných pecích)

střiebřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC stříbrná násada u příboru (?)

střiecě subst.f.ja-kmen.dušě MSS potkání

střieda subst.f.a-kmen.žena MSS třída, řád

střiedka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

střiedlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC písařská pomůcka (?)

střiedmec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC prostřední prst ruky, prostředník, prostředníček

střiedmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střed, prostředek

střiedmost subst.f.i-kmen.kost MSS střed, prostředek:

střiedníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kaplánek

střiedník subst.m.o-kmen.hoch MSS zástupce

střiednost subst.f.i-kmen.kost ESSC střídání, prostřídávání se

střiel subst.m.o-kmen.dub MSS nástroj ke střílení

střielenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střílení, střelba

střielicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina, která při dotyku jakoby

střielišče subst.n.jo-kmen.moře MSS vrhací kopí

střielnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pohyblivá věž na dobývání opevněných míst

střiepček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC malý

střiepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hliněný střep

střiepně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS péče

střieslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

střieš subst.f.i-kmen.kost ESSC vír, hlubina uprostřed proudu

střieška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá chatrná střecha

střieta subst.f.a-kmen.žena ESSC (?)

střiezek subst.m.o-kmen.pták ESSC pták vyznačující se drobnou postavou (střízlík, babka lužní ap.)

střiezevstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS střízlivost, střídmost

střiezivost subst.f.i-kmen.kost ESSC střízlivost, rozvážnost, umírněnost v svém konání

střiezlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC střízlivost, rozvážnost, umírněnost v svém konání

střiezva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střízlivost, stav neovlivněný alkoholickými nápoji ap.

střiezvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS střízlivost, střídmost

střiezvenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS střízlivost, střídmost

střiezvost subst.f.i-kmen.kost MSS střízlivost

střiež subst.f.i-kmen.kost ESSC vír, hlubina uprostřed proudu

střiežaha subst.f.a-kmen.žena ESSC horkost, žár



střiežeha subst.f.a-kmen.žena ESSC horkost, žár

střiežek subst.m.o-kmen.pták ESSC pták vyznačující se drobnou postavou (střízlík, babka lužní ap.)

střiežík subst.m.o-kmen.pták ESSC pták vyznačující se drobnou postavou (střízlík, babka lužní ap.)

střih subst.m.o-kmen.zvuk MSS střih

střihač subst.m.jo-kmen.muž ESSC střihač, kdo stříhá

stříhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC střihač, kdo stříhá

střihánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS střih

střihavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC černý brouk n. jiný hmyz s ostrými kusadly

stříhavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC černý brouk n. jiný hmyz s ostrými kusadly

stříkačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rourka u nádoby

střip subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivý sirup

stříp subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivý sirup

stříta subst.f.a-kmen.žena ESSC (?)

střivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC červ (?)

střívka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC červ (?)

střizík subst.m.o-kmen.pták ESSC pták vyznačující se drobnou postavou (střízlík, babka lužní ap.)

střiž subst.f.i-kmen.kost ESSC stříhání, zkracování srsti domácích zvířat (zvl. ovcí) pro další zpracování

střiža subst.f.výjimka.vieca ESSC zvíře, snad mečoun (?)

střiža subst.m.výjimka.střiža ESSC zvíře, snad mečoun (?)

střižba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stříhání, zkracování srsti domácích zvířat (zvl. ovcí) pro další zpracování

střižcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střihač:

střižec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střihač ovcí

střížek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střízlík

střiženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stříž (ovcí)

střižík subst.m.o-kmen.pták ESSC pták vyznačující se drobnou postavou (střízlík, babka lužní ap.)

střmen subst.m.n-kmen.kámen MSS hudební nástroj, lyra

střmenišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC šitá součást sedla, zprav. pobíjená kovovými ozdobami, sloužící patrně k upevnění třmenů

stud subst.m.o-kmen.dub ESSC stud, pocit provinění po vykonání špatného skutku n. při špatném smýšlení

studeň subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS studenost, zima, chlad, mráz

studenář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník pracující zvl. se slitinami olova a cínu (?)

studenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC student

studenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS studená pramenitá voda

studeník subst.m.o-kmen.pták ESSC tvor, z něhož jde chlad

studénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC studánka, pramen upravený pro nabírání vody

studeno subst.n.o-kmen.město MSS studenost, zima, chlad, mráz

studenost subst.f.i-kmen.kost MSS studenost, zima, chlad, mráz

student subst.m.o-kmen.pán ESSC student, žák střední n. vysoké školy

stúdev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS štoudev

studnař subst.m.jo-kmen.muž ESSC studnař, kdo dělá studny

studnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC studnař, kdo dělá studny

studně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pramen, studna

studnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pramen, zřídlo

studnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS studánka, pramínek



studničník subst.m.o-kmen.hoch ESSC studnař, kdo dělá studny

stúdvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malá štoudev

stuhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce

stukverk subst.m.o-kmen.zvuk MSS štukatura, ozdobná stavební práce

stuľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střed dlaně, místo ohraničené třemi nejvýraznějšími čarami dlaně (ležící v tzv.

stulík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vodní rostlina s velkými listy a nápadnými, žlutými či bílými květy (zejm. stulík žlutý, leknín bílý)

stulikep subst.m.o-kmen.dub ESSC vodní rostlina s velkými listy a nápadnými žlutými či bílými květy (zejm. stulík žlutý, leknín bílý)

stuliš subst.m.jo-kmen.meč ESSC vodní rostlina s velkými listy a nápadnými, žlutými či bílými květy (zejm. stulík žlutý, leknín bílý)

stulkep subst.m.o-kmen.dub ESSC vodní rostlina s velkými listy a nápadnými žlutými či bílými květy (zejm. stulík žlutý, leknín bílý)

stulník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vodní rostlina s velkými listy a nápadnými, žlutými či bílými květy (zejm. stulík žlutý, leknín bílý)

stup subst.m.o-kmen.dub ESSC stopa, šlépěj

stúpa subst.f.a-kmen.žena MSS hmoždíř, stoupa

stúpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postup, posouvání, pohyb

stúpěj subst.f.ja-kmen.tvrz MSS stopa, šlépěj

stúpějě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS stopa, šlépěj

stupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svah

stupeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svah

stúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stoupnutí, šlépěj, stopa

stúpicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC smyčka, oko, zařízení k chytání zvěře i lidí

stupidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chodidlo

stúpka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smyčka, oko, zařízení k chytání zvěře i lidí

stúplicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stolice, lavice

stupník subst.m.o-kmen.zvuk MSS stupínek, malý stupeň

stuprav subst.f.i-kmen.kost ESSC znásilnění

stuprav subst.m.o-kmen.dub ESSC znásilnění

stupráv subst.f.i-kmen.kost ESSC znásilnění

stupráv subst.m.o-kmen.dub ESSC znásilnění

stužka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stužka, pentle

stvářěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytváření, utváření

stvěl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

stvěl subst.m.o-kmen.dub ESSC jas, záře, světlo, n. osvětlení (?)

stvěna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC drahokam, drahý kámen

stvěnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC brusič drahokamů

stvěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skvění, lesk, záření, záře, jas

stvietal subst.m.o-kmen.dub ESSC souhvězdí

stvol subst.m.o-kmen.dub ESSC stvol, stonek rostliny

stvor subst.m.o-kmen.had MSS tvor, stvoření

stvora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS tvor, stvoření

stvořec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS stvořitel, tvůrce

stvořeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvoreček, nepatrné stvoření

stvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stvoření, tvor

stvořitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stvořitelka

stvořitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC stvořitel, původce všeho stvoření



stvořovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tvoření, vytváření

stvost subst.f.i-kmen.kost MSS skvělost, nádhera, krása

stvrditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo potvrzuje ve funkci, úřadu

stvrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stvrzení, potvrzení:

stvúcost subst.f.i-kmen.kost ESSC skvostnost, nádhera

styd subst.m.o-kmen.dub MSS stydnutí, studenost

styděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mravnost, počestnost

stydkost subst.f.i-kmen.kost MSS stud

stydlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC stud, mravní bezúhonnost, cudnost

stydlost subst.f.i-kmen.kost ESSC chladnost

stygma subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC nemoc postihující střeva

stýskanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stýskání, tesknění nad čím

stzě subst.f.ja-kmen.přě ESSC stezka, cesta

subdelegát subst.m.o-kmen.pán ESSC soudce pověřený pravomocí na žádost stran

subdiákon subst.m.o-kmen.pán ESSC služebník chrámu, podjáhen

sublimacie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC proces, při kterém dochází k oddělení nečistot, příměsí ap, zpravidla za pomoci varu

sublimát subst.m.o-kmen.dub ESSC látka získaná

sublimovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC proces, při kterém dochází k oddělení nečistot, příměsí ap., zpravidla za pomoci varu

subpřěvor subst.m.o-kmen.chlap ESSC podpřevor, zástupce převora

subpřěvora subst.f.a-kmen.žena ESSC podpřevorka, zástupkyně převorky

subpřěvořie subst.f+n.ьjo-kmen.polúsestřie ESSC podpřevorka, zástupkyně převorky

subpřěvořie subst.m+n.ьjo-kmen.podkonie ESSC podpřevor, zástupce převora

subpřěvořišě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC podpřevorka, zástupkyně převorky

subskripcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podpis či vyjmenování svědků (zajišťující průkaznost písemnosti)

subtilnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jemnost

subtilňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zjemňování

súcěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úzká cesta

súček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC souček, malý suk

sučidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj užívaný k soukání příze (?)

súčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS suky, suché větvoví, suché pahýly větví

sučovíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sukovité roští

sud subst.m.o-kmen.dub ESSC sud, válcovitá nádoba složená z několika částí a stažená obručemi

súd subst.m.o-kmen.dub MSS soud, soudní tribunál

suda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC dvojice (osob, zvířat či věcí) nějakým způsobem k sobě patřících, pár

súdcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

súdcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS soudce

súdcí subst.m.ьja-kmen.sudí pridane_lemma_ve_sl_je

sudček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS soudek, nádobka:

súdčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC soudce, osoba pověřená rozhodováním soudních pří

sudec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS soudek, nádobka:

súdec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS soudek, nádobka:

súdek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS soudek, nádobka:

suden subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC koš, proutěný košík

sudí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC soudce, osoba pověřená rozhodováním soudních pří



sudič subst.m.jo-kmen.muž MSS posuzovatel, kritik

sudišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde probíhá soudní jednání (?)

suditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC soudce, osoba pověřená rozhodováním soudních pří

sudlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS bodná zbraň s dvojitým nebo trojitým hrotem

sudličník subst.m.o-kmen.hoch MSS bojovník ozbrojený sudlicí

sudlišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC násada kopí, oštěpu, n. kopí, oštěp (?)

sudnař subst.m.jo-kmen.muž ESSC košíkář, výrobce proutěných košů a košíků

sudnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC košíkář, výrobce proutěných košů a košíků

súdně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stolice, stolec ap. používaný při soudním jednání, zvl. jako odznak soudní pravomoci (?)

sudnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS košík

sudnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC košíkář, výrobce proutěných košů a košíků

súdnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stolice, stolec, trůn ap. používaný při soudním jednání, zvl. jako odznak soudní pravomoci

sudník subst.m.o-kmen.hoch ESSC košíkář, výrobce košů, proutěných košíků

sudník subst.m.o-kmen.zvuk MSS košík

súdník subst.m.o-kmen.hoch ESSC rozhodčí, rozsuzovatel

sudnov subst.m.o-kmen.dub ESSC soudní pravomoc

sudstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soudcovský úřad, zvl. úřad zemského sudího

súdstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soudcovský úřad, zvl. úřad zemského sudího

sufragán subst.m.o-kmen.pán MSS biskup podřízený arcibiskupovi

súhrad subst.f.i-kmen.kost ESSC ohrazení, ohrada, plot, zídka

súhrada subst.f.a-kmen.žena ESSC mez, hranice mezi poli, loukami n. lesy

súhradie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohrazení, ohrada, plot, zídka

suchadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sušárna sladu v pivovaru

sucho subst.n.o-kmen.klubko ESSC sucho, nedostatek vlhkosti, mokra, suché počasí bez deště

suchoden subst.m.n-kmen.kámen E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třídenní postní období

suchopal subst.m.o-kmen.chlap ESSC znetvořený člověk s jedním okem (?)

suchopárnost subst.f.i-kmen.kost ESSC suchost, nedostatek vláhy

suchost subst.f.i-kmen.kost ESSC suchost, vyprahlost, vyschlost

suchostina subst.f.a-kmen.žena MSS suchost:

suchota subst.f.a-kmen.žena MSS sucho

suchotina subst.f.a-kmen.žena ESSC sucho, suché místo

súchotina subst.f.a-kmen.žena ESSC sucho, suché místo

suchotině subst.f.ja-kmen.dýně ESSC nemoc, zvl.

suk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC šev, sešité místo

súkač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo souká n. navíjí nitě

sukadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vřeténko v tkalcovském stroji

sukénce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sukno, sukénko

sukénko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kousek látky, plenka (?)

súkennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zařízení n. místnost na úpravu sukna valchováním

súkenničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soukenictví, soukenické řemeslo

súkenničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soukenictví, soukenické řemeslo

súkenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC soukeník, výrobce sukna

sukně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS část mužského oděvu

suknicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svrchní soukenný oděv, suknice



suknička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

sukno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sukno, látka ze soukané příze, tkaná, zvl. vlněná látka

súkno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sukno, látka ze soukané příze, tkaná, zvl. vlněná látka

suknokraj subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo stříhá,

suknokroj subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo stříhá,

suknokrojič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo stříhá,

súkora subst.f.a-kmen.žena ESSC nevěstka

súkorka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nevěstka

sukovíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS sukovité roští

súkromie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soukromí, odloučení od lidí

súkromník subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba sloužící pouze jednomu člověku

súkromnost subst.f.i-kmen.kost ESSC tajná, skrytá záležitost

súkup subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo se účastní koupě, obchodu

súkupa subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC kdo se účastní koupě, obchodu,

súlož subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

súlož subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo s někým sdílí lože

súložě subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

súložě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo s někým sdílí lože

súložnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC králova manželka, králova družka mající podíl na majetku

súložník subst.m.o-kmen.hoch ESSC osobní sluha,

sum subst.m.o-kmen.dub MSS kožený pytel

súm subst.m.o-kmen.dub ESSC náklad, břímě

suma subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS souhrn, úhrn, množství, počet, suma

sumak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC keř n. strom užívaný v lékařství mající listy krvavé barvy, škumpa

sumák subst.m.o-kmen.zvuk MSS kožený pytel

súmar subst.m.o-kmen.had ESSC soumar, zvíře určené k nošení nákladu

súmar subst.m.o-kmen.chlap ESSC honák soumarů, kdo vodí soumary

súmař subst.m.jo-kmen.muž ESSC honák soumarů, kdo vodí soumary

sumečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo prodává sumce (?)

súméř subst.m.jo-kmen.meč ESSC soumar, zvíře určené k nošení nákladu

súmezie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hranice, meze

summa subst.f.a-kmen.žena MSS souhrn, úhrn, množství, počet, suma

sumnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC cesta n. silnice pro dopravování nákladu

súmnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC cesta n. silnice pro dopravování nákladu

sumník subst.m.o-kmen.pták ESSC soumar, zvíře určené k nošení nákladu

súmník subst.m.o-kmen.pták ESSC soumar, zvíře určené k nošení nákladu

sumovina subst.f.a-kmen.žena MSS sumec

sumovník subst.m.o-kmen.pták ESSC soumar, zvíře určené k nošení nákladů

súmračenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stmívání, soumrak, smrákání

súmrak subst.m.o-kmen.zvuk MSS stmívání, soumrak:

sup subst.m.o-kmen.had ESSC sup, dravý pták živící se převážně zdechlinami

superskripsě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC adresa (?) nadepsaná na dopisu

súpeř subst.m.jo-kmen.muž ESSC soupeř, protivník v soudní při, protistrana

súpeřě subst.f.ja-kmen.dušě MSS soupeřka, protivnice, sokyně



supplikací subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS písemná žádost, prosebný list

súpruh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC spřežení (?)

súpružník subst.m.o-kmen.pták ESSC soumar, zvíře určené k nošení nákladů, zvíře opatřené

súrež subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC směs žita (

surovina subst.f.a-kmen.žena ESSC surová, nevydělaná kůže, useň

súržicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC směs žita (

súsěd subst.m.o-kmen.pán ESSC soused, kdo sousedí s někým, bydlí, žije vedle někoho jiného

súsěda subst.f.a-kmen.žena MSS sousedka

súsědka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sousedka, žena bydlící v sousedství

súsědstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sousedství

súsědstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sousedství, nejbližší okolí

súsěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC přepážka na sýpce

súsněž subst.f.i-kmen.kost ESSC sněhová přeháňka, sněžení (?)

súsněžnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS sněhová přeháňka, sněžení

sústruh subst.m.o-kmen.zvuk MSS soustruh

sústružník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník pracující se

súš subst.f.ja-kmen.tvrz MSS suché dřevo, palivo

súš subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_neni

súšě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS souš, suchost

sušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sušení, vysychání

sušenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sušené hrušky

sušicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC souš, pevná zem

sušidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sušárna, místo n. nástroj k vysoušení

sušina subst.f.a-kmen.žena MSS souš, suchost

sutka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šat, oděv, zvl. svlečený

súvrat subst.f.i-kmen.kost ESSC souvrať, okrajová část pole, kde se při orání otáčí pluh n. rádlo

súzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS souzení, odsuzování

súženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS soužení, trápení

súženost subst.f.i-kmen.kost MSS soužení, trápení

súžník subst.m.o-kmen.hoch ESSC sužovatel, trapič

sužovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sužování, trápení

svábeník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kouzelník, zaklínač, čaroděj

svábička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kouzelnice, zaklínačka, čarodějnice

svacenina subst.f.a-kmen.žena MSS posvátná oběť

svačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC jídlo v přestávce mezi něčím, svačina (zvl. odpolední)

svačina subst.f.a-kmen.žena ESSC jídlo v přestávce mezi něčím, svačina

svačna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jídlo v přestávce mezi něčím, svačina (zvl. odpolední)

svačně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jídlo mezi obědem a večeří, odpolední svačina

svačstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příbuznost, příbuznost skrze sňatek

svád subst.m.o-kmen.dub ESSC spor, hádka

sváda subst.f.a-kmen.žena MSS váda, různice, spor, svár, boj

svadba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svatba

svádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS účastník sporu, disputace



svak subst.m.o-kmen.hoch MSS švagr

svakrev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tchýně, matka manžela n. manželky

sval subst.m.o-kmen.dub ESSC chorobný novotvar vyznačující se zduřením tkáně, zvl. nádor, bulka, kožní výrůstek ap.

svála subst.f.a-kmen.žena ESSC suk, část větve zarostlá do dřeva n. zbytek po ní

svalek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ingot:

svalenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tělesné spojení, soulož

svalník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná v lékařství k zacelování zlomenin a tržných ran,

svár subst.m.o-kmen.dub ESSC svár, hádka, spor, rozepře

svára subst.f.a-kmen.žena ESSC svár, spor

svarab subst.m.o-kmen.dub ESSC škoda, újma (?)

svárcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svárlivec, hašteřivý člověk

svárek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svár, hádka, spor

svárlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC hádka, spor

svařě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC odvar z rostlin(y)

svařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svaření

svářenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svár, hádka, spor

svařenina subst.f.a-kmen.žena ESSC něco svařeného, odvar

svařenost subst.f.i-kmen.kost ESSC uvaření, provaření

svařidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pánev

svařovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vaření, svařování

svat subst.m.o-kmen.pán MSS svatebčan

svatba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svatba

svatbí subst.f.ьja-kmen.paní ESSC starosvatka, žena strojící svatbu

svatbicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svatba, sňatek, uzavření manželství (?)

svatbie subst.f.ьja-kmen.zmie ESSC starosvatka, žena strojící svatbu

svatebnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC starosvatka

svatebnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sňatek, uzavření manželství (?)

svatebník subst.m.o-kmen.hoch MSS svatebčan

svátečník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo světí svátky

svátečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC slavení, slavnost

svátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svátek, sváteční den, zvl. neděle

svatina subst.f.a-kmen.žena MSS svatyně

svatinnost subst.f.i-kmen.kost ESSC svátost, zvl. eucharistie

svátně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC liturgické roucho, dalmatika (?)

svatnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svatyně

svatnost subst.f.i-kmen.kost ESSC svatost, stav svatosti

svátnost subst.f.i-kmen.kost ESSC svatost, stav svatosti

svatočin subst.m.u-kmen.čin MSS oběť

svatočinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posvěcení (?)

svatoduch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC Duch svatý

svatohúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se dopouští násilí na posvěcených osobách, zvl. kněžích

svatochlebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo přijímá při eucharistii zároveň chléb i víno z nedůvěry, že Kristus je celý pod jedinou způsobou

svatojimač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo drží jako zajatce osobu zastávající církevní úřad (tj. osobu vysvěcenou)

svatokrádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svatokrádežník



svatokrádec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svatokrádežník

svatokradečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatokrádež, krádež něčeho posvátného

svatokrádečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatokrádež, krádež něčeho posvátného

svatokradenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svatokrádež

svatokrádež subst.f.ja-kmen.obnož ESSC krádež něčeho posvátného

svatokrádež subst.m.jo-kmen.meč ESSC krádež něčeho posvátného

svatokrádežstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svatokrádež

svatokrádežstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svatokrádež

svatokrádstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC krádež něčeho posvátného

svatokrádstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svatokrádež

svatokupčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svatokupectví

svatokupec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo obchoduje s duchovními hodnotami n. hodnostmi,

svatokupečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svatokupectví

svatokupečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatokupectví, obchodování s duchovními hodnotami, zvl. se svátostmi

svatokupek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo z lakoty prodává duchovní hodnoty

svatokúzedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC věštec, hadač kouzlící s posvátnými věcmi na posvátném místě

svatolist subst.m.o-kmen.dub ESSC potvrzení o řádném vysvěcení na kněze

svatomyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC mravní čistota, čistota mysli

svatopisák subst.m.o-kmen.hoch ESSC vykladač Písma

svatoprodač subst.m.jo-kmen.muž MSS svatokupec, simoniak

svatoprodávač subst.m.jo-kmen.muž MSS svatokupec, simoniak

svatoprodávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS simonie:

svatoprošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC modlitba, zvl. prosebná a přímluvná

svatopříspoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC rozmnožení, rozhojnění milosti (?)

svatorušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS porušení slibu čistoty, smilný hřích vysvěcené osoby

svatořád subst.m.o-kmen.dub ESSC posvátný stav

svatosluha subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS služebník boží, duchovní

svatost subst.f.i-kmen.kost MSS svatá, posvěcená věc

svátost subst.f.i-kmen.kost MSS svatá, posvěcená věc

svatostnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svatyně

svátostnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svatyně

svatosvatost subst.f.i-kmen.kost ESSC stav nejvyšší svatosti

svátotina subst.f.a-kmen.žena ESSC chléb a víno přijímané jako svátost při eucharistii

svatví subst.f.ьja-kmen.paní ESSC starosvatka, žena strojící svatbu

svatví subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC starosvat, kdo strojí a spravuje svatbu, zvl. svatební hostinu

svatvie subst.f.ьja-kmen.zmie ESSC starosvatka, žena strojící svatbu

svatyna subst.f.a-kmen.žena MSS svatyně

svatyně subst.f.ja-kmen.mzhyni MSS svatyně

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svatba, sňatek, uzavření manželství

svávole subst.f.ja-kmen.dušě MSS svévole

svávóle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svévole, zlovolnost, bezohledné uplatňování vlastní vůle

svávolička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svévole

svaz subst.m.o-kmen.dub MSS svaz

svazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co spojuje kosti, svaly a jiné části lidského těla, např. vazivo, vazy ap.



svázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svázání, spletení

svazba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vězení, žalář

svazček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS svazeček

svazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS část, díl, článek

svazořěč subst.f.i-kmen.kost ESSC skladba, nauka o skládání a spojování slov, syntax

svazořek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC skladba, nauka o skládání a spojování slov, syntax

svazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zavazování, poutání

svěcenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo je vysvěcen, vysvěcený kněz

svěcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svěcení, vysvěcování, vysvěcení:

svěcenina subst.f.a-kmen.žena MSS posvátná oběť

svěda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS svědectví

svědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svědectví

svědčič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo dosvědčuje, svědek

svědčitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo dosvědčuje, svědek

svědečnost subst.f.i-kmen.kost MSS svědectví, doklad

svědečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svědectví, potvrzení (čeho):

svědečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svědectví, potvrzení

svědek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svědek, kdo byl přítomen nějakému dění n. události a může o nich podat zprávu

svědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svědectví, potvrzení, důkaz

svedenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo je sveden

svedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svedení, svádění

svědomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vědomí

svědomost subst.f.i-kmen.kost ESSC znalost, vědomost, obeznámenost

svědomstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svědectví, dosvědčení

svegrušě subst.f.ja-kmen.dušě MSS švagrová, tchyně

sveka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC švagrová, sestra manžela n. manželky

sveker subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tchán, otec manžela n. manželky

svekr subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS švagr

svekra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS švagrová, tchyně

svekrev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS švagrová, tchyně

svekrušě subst.f.ja-kmen.dušě MSS švagrová, tchyně

svekrva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC švagrová, sestra manžela n. manželky

svekrvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tchyně, matka manžela n. manželky

sveličenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS povýšení

sveličovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vynášení se, vypínání

sveličstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC povýšenost, chlouba (?)

svémoc subst.f.i-kmen.kost ESSC platnost, závaznost, obecně uznávaný (právní) stav

svéprostnost subst.f.i-kmen.kost MSS prostoduchost, prostomyslnost

svěřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uvěření, víra

sveřěp subst.m.o-kmen.dub ESSC krmivo pro dobytek, např. mláto

sveřěpec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vyzvědač, zvěd

sveřěpicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kobyla

sveřěpička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kobylka, klisnička

svěst subst.f.i-kmen.kost MSS tchyně



svět subst.m.o-kmen.dub MSS rada, úrada

světák subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk mající zálibu ve světských věcech

světec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC světec

světedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svítilna

světedlnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smuteční svíce zapalovaná k bdění nad mrtvým

světek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

světélce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS světélko

světicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC světice, žena prohlášená církví za svatou

světidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svítilna

světidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svítidlo, předmět určený ke svícení

světitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svítidlo, předmět určený ke svícení

světitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC světitel, kdo světí

světlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svítilna

světlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC světlík lékařský, bukvice lékařská, levandule nebo jiná podobná rostlina s četnými zářivými kvítky

světlině subst.f.ja-kmen.dýně ESSC svítidlo, předmět určený ke svícení

světlišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo plné světla, světlé, ozářené místo (?)

světlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS světélko

světlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC světnice, světlá, tedy k obývání vhodná místnost, pokoj

světlnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC světnička, menší obytná místnost, menší

světlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC záře, svit

světlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS světlo:

světlonoscě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jitřenka, denice,

světlonosec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jitřenka, denice,

světlonositel subst.m.jo-kmen.meč ESSC jitřenka, denice,

světlonošě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

světlonošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC jitřenka, denice,

světlost subst.f.i-kmen.kost MSS jasnost, lesk, záře

světloščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC paprsek, proužek světla vycházející ze světelného zdroje, n. světelný zdroj (?)

světnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC světnice, světlá, tedy k obývání vhodná místnost, pokoj

světnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC světnička, menší obytná místnost, menší

světník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo světí (neděli)

světonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC granát, drahokam tmavě červené barvy

světopis subst.m.o-kmen.dub ESSC popis světa, kosmografie

světoplozě subst.f.ja-kmen.dušě MSS přírodní tvořivá síla, příroda

světoplozie subst.f.ьja-kmen.zmie MSS přírodní tvořivá síla, příroda

světosviec subst.m.jo-kmen.peniez MSS svíce světa, zdroj světla na světě

světosviecě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zdroj světla pro svět

světština subst.f.a-kmen.žena ESSC zalíbení ve všem světském

svévoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vlastní volba, vlastní rozhodnutí

svévolenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC protivení se vžitým pravidlům, jejich záměrné porušování

svévolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zlovolný člověk, kdo záměrně někomu škodí, ubližuje

svévolnost subst.f.i-kmen.kost MSS svévolnost

svezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svezení, sklizení vytěženého dřeva

svěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zničení, potření uvězněním



svíd subst.m.o-kmen.dub ESSC svída krvavá nebo jí podobný keř n. strom (?)

svída subst.f.a-kmen.žena ESSC svída krvavá nebo jí podobný keř n. strom

svídicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC drobná rostlina podobná svídě (?)

sviecě subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS svíce

sviecen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svítidlo, předmět poskytující světlo

sviecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svícení, vyzařování světla

sviecnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce

sviecnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC předmět poskytující světlo

sviecník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC přenosné svítidlo, zvl. svícen se svící

sviecnost subst.f.i-kmen.kost ESSC svornost

svieconošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC akolyta, klerik s nejvyšším ze čtyř nižších svěcení

svieček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC maso kolem kloubů n. mezi dvěma klouby (?)

sviečička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý předmět určený ke svícení, lucernička n. svíčka

sviečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svíčka

sviečnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svítilna

sviečníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý svícen, malý

sviečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce

sviečník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC přenosné svítidlo (světlo), zvl. svícen se svíčkou

svietal subst.m.o-kmen.dub ESSC souhvězdí

svietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svítání, rozednívání

svietedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svítilna

svietedlnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smuteční svíce zapalovaná k bdění nad mrtvým

svietek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

svieticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svítilna, lucerna

svietič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo svítí, zajišťuje světlo

svietidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC předmět vydávající světlo, zvl. svíce

sviezel subst.m.jo-kmen.meč ESSC strast, nesnáz

sviezel subst.m.o-kmen.dub pridane_lemma_ve_sl_je

sviňák subst.m.o-kmen.hoch ESSC pasák

sviňař subst.m.jo-kmen.muž ESSC pasák

svinčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC sele, mládě

svinčila subst.f.a-kmen.žena ESSC delfín n. podobná velká mořská ryba

svině subst.f.ja-kmen.dýně MSS svině

svinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chlév pro

svinicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC červ, roup napadající

svinina subst.f.a-kmen.žena ESSC vepřové maso

svinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svině, samice vepře

sviňka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK/tvary_s_koncovkou-ňK ESSC svině, samice vepře

svinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svinutí, stočení

svisel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svislá střecha n. svislá část střechy

svisle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svislá střecha n. svislá část střechy

svisle subst.n.jo-kmen.moře pridane_lemma_ve_sl_je

svislo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střecha

svit subst.m.o-kmen.dub ESSC svítání, rozednívání



svitánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svítání, rozednívání

svitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svítilna

svitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svítek, tenká placka z vajec a mouky pečená na pánvi, snad podávaná svinutá

svítězek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vítězství (?)

svítězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vítězství

svítězitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vítězka

svítězitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vítěz

svítězstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vítězství

svítěžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vítězství (?)

svítěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vítězství

svítěžitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vítězka

svítěžitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vítěz

svítěžstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vítězství

svlačec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svlačec n. jiná rostlina z čeledi svlačcovitých, popř. jiná popínavá rostlina působící podobně jako

svlaček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý svlak, prkno, lišta napříč spojující trámy, prkna ap.

svláčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svlékání, odkládání oděvu

svlačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, snad popínavá (?)

svláčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, snad popínavá (?)

svlak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC svlak, prkno, lišta napříč spojující trámy, prkna ap.

svlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvlhčení, dodání vláhy něčemu

svlečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svlečení se, odložení oděvu

svobod subst.m.o-kmen.dub ESSC nemovitost ve svobodném, poddanskými povinnostmi nezatíženém držení

svoboda subst.f.a-kmen.žena MSS svoboda, volnost, nezávislost

svobodenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svoboda, výsada, privilegium

svobodník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC svobodník, kdo je osobně svobodný (nepoddaný), n. kdo vlastní

svobodnost subst.f.i-kmen.kost MSS svoboda

svobodstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svoboda, volnost

svobodstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svoboda, volnost

svoboźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC osvobození od dluhů

svoboźenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC osvobození se od pozemského života a uvedení do stavu věčné blaženosti

svod subst.m.o-kmen.dub MSS svedení viny nebo žaloby na jiného

svódcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svůdce

svodič subst.m.jo-kmen.muž MSS svůdce

svoditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC svůdce, kdo svádí ke zlému, nesprávnému, kdo zavádí (ze správné cesty)

svódnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svůdkyně

svodnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena navádějící ke zlému, nesprávnému,

svódnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena navádějící ke zlému, nesprávnému,

svódník subst.m.o-kmen.hoch MSS svůdce

svolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sněm, synoda

svolávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS svolavatel

svolavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bibl. kniha Ecclesiastes, svolávající všecku církev

svóle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svolení, souhlas

svolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svolení, souhlas

svoľenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC společenství, spojenectví



svolka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svolení, souhlas

svólka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svolení, souhlas

svolnost subst.f.i-kmen.kost ESSC povolnost, ochotnost

svolovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svolování, souhlasení

svor subst.m.o-kmen.dub MSS spřežení

svorenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svornost, shoda

svorník subst.m.o-kmen.zvuk MSS silný hřeb, který drží rozvoru a nápravu přední části vozu

svornost subst.f.i-kmen.kost MSS svornost

svorstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC shromáždění, společenství

svozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svádění

svozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svádění

svrab subst.m.o-kmen.dub ESSC svědění, svrbění

svrabovost subst.f.i-kmen.kost ESSC chorobná strupovitost kůže provázená svěděním, zvl. svrab, prašivina

svraskal subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk s chorobně svraskalou kůží (?)

svráskal subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk s chorobně svraskalou kůží (?)

svraskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svraskání, nabývání vrásek

svraščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svrasknutí, vráska

svraščenina subst.f.a-kmen.žena ESSC nejasné

svrčala subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC drozd cvrčala n. jiný drobný pták vydávající cvrčivé zvuky

svrček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS cvrček

svrch subst.m.o-kmen.zvuk MSS povrch

svrchek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povrch

svrchkost subst.f.i-kmen.kost ESSC nejvyšší, svrchovaná moc nad něčím, někým (?)

svrchnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vrchní stan, hlavní sídlo

svrchnost subst.f.i-kmen.kost ESSC povrch něčeho

svrchólek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nejvyšší část něčeho

svrchost subst.f.i-kmen.kost ESSC povrch, svrchní část něčeho

svrchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svrchovanost, dokonalost

svrchovanost subst.f.i-kmen.kost ESSC vrcholek, vršek

svrchovanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dokonání, skonání

svrchověnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC obyvatel nebe

svrchulek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zadní vyvýšená část lodi, záď

svrchupis subst.m.o-kmen.dub ESSC nápis, nadpis

svršek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přídavek, přebytek

svrub subst.m.o-kmen.dub MSS roubení

svrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svržení, poražení

svyčej subst.m.jo-kmen.meč MSS zvyk, návyk, obyčej

svyčnost subst.f.i-kmen.kost MSS zvyklost, návyk, obvyklý způsob jednání

svyk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zvyk, zvyklost, obyčej

svykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výcvik, cvičení, osvojování si cvikem

svyklost subst.f.i-kmen.kost MSS zvyklost, návyk, obvyklý způsob jednání

svyknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC myšlenkový směr, filozofická škola, soubor obyčejů a zásad

sýc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC noční pták, sýc, sýček

sycenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sycení, nasycování



sychravicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS sychravé počasí

sykomora subst.f.a-kmen.žena ESSC cizokrajný strom, zvl. planý fík

sýkora subst.f.a-kmen.žena ESSC zpěvný pták, sýkora

syn subst.m.u-kmen.syn ESSC přímý mužský potomek, syn

synáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC synek, synáček

synagoga subst.f.a-kmen.žena ESSC náboženské shromáždění, duchovní společenství, především židovské

synedra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo v jeruzalémském chrámě určené posluchačům náboženských výkladů, lavice posluchačů

synek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC synek, synáček

synod subst.m.o-kmen.dub ESSC církevní sněm, synod

synovčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC vnouče

synovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS synovec

synovicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vnučka (?)

synovkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS sestřenice

synovkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS sestřenice

synovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS synovství, synovský poměr

synovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS synovství, synovský poměr

sypánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sesypání někam, uskladnění

sypeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dutá nádoba sloužící k odvažování sypkých věcí, zejména obilí

sypenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS původ, podstata, vztah

sypicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena dravostí podobná supu (?)

sypka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

sýr subst.m.o-kmen.dub MSS sýr

syrček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk ESSC sýr v podobě malého bochánku, koláčku ap., homolka sýra

sýrček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk ESSC sýr v podobě malého bochánku, koláčku ap., homolka sýra

sýrec subst.m.jo-kmen.hrnec MSS sýr

syrnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC sýrařka, výrobkyně sýra

sýrnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC sýrařka, výrobkyně sýra

syrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC sýrař, výrobce sýra

syrník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pokrm ze sýra, chléb pečený se sýrem (?)

sýrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC sýrař, výrobce sýra

sýrník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pokrm ze sýra, chléb pečený se sýrem (?)

syrníšč subst.m.jo-kmen.meč ESSC červ živící se sýrem, larva napadající sýr (?)

syrobátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

syročen subst.m.o-kmen.had ESSC lidská zrůda (?)

syrojěd subst.m.o-kmen.dub ESSC houba, snad jedlá i za syrova, syrovinka (?)

syrojědka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba, snad jedlá i za syrova, syrovinka (?)

syrovátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC syrovátka, tekutina zbývající po vysrážení mléka při výrobě sýra či tvarohu

syrovina subst.f.a-kmen.žena ESSC surová, nevydělaná kůže, useň

syrovost subst.f.i-kmen.kost ESSC syrovost, nezpracovanost, neopracovanost,

syřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC bochánek, koláček ap. podobný homolce sýra uhnětený z léčivých ingrediencí a sloužící jako lék



sýřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC bochánek, koláček ap. podobný homolce sýra uhnětený z léčivých ingrediencí a sloužící jako lék

syřen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC syřidlo, prostředek užívaný ke srážení mléka za účelem výroby sýra

sýřen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC syřidlo, prostředek užívaný ke srážení mléka za účelem výroby sýra

sýřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kyselé, sedlé mléko

syřidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC syřidlo, prostředek sloužící ke srážení mléka při výrobě sýra

syřieček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý sýr, homolka sýra

syřišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC syřidlo, prostředek sloužící ke srážení mléka při výrobě sýra

syřiščko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výtažek ze zvířecího žaludku užívaný jako syřidlo

sysel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný polní živočich, zvl. sysel

syt subst.f.i-kmen.kost ESSC sytost, nasycení

sytost subst.f.i-kmen.kost MSS sytost, nasycenost, dostatek, hojnost

szóřivost subst.f.i-kmen.kost ESSC dospělost, vyzrálost, zralost

szřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS konstelace (hvězd)

szúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zouvání, sundávání

sžělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC želení něčeho, lítost nad něčím

sžerač subst.m.jo-kmen.muž ESSC žrout, kdo požírá n. pojídá ?

sžercě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo požírá, hubí:

sžercě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

sžětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC požetí, posekání

šac subst.m.o-kmen.dub ESSC cena, hodnota

šacéř subst.m.jo-kmen.muž MSS biřic

šacmistr subst.m.o-kmen.chlap MSS pokladník, důchodní

šacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odhadování, oceňování, určování

šact subst.m.o-kmen.dub ESSC cena, hodnota

šacuňk subst.m.o-kmen.zvuk MSS vydírání, obírání, vykořisťování

šád subst.m.o-kmen.pán MSS stařec, kmet

šádkauf subst.m.o-kmen.dub ESSC podvodné obchodování, lichva (?)

šafáryně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC správkyně, šafářka

šafáryni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC správkyně, šafářka

šafář subst.m.jo-kmen.muž MSS správce, hospodář, šafář

šafářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS správkyně, šafářka

šafářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS správcovství

šafovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spravování, řízení

šafrán subst.m.o-kmen.dub ESSC šafrán, zvl. květ n. semeno šafránu, užívané v lékařství a jako koření při vaření

šafranicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zahrada n. pole, kde se pěstuje šafrán

šafránicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zahrada n. pole, kde se pěstuje šafrán

šafránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rostlina se žlutým květem, šafrán

šach subst.m.o-kmen.zvuk MSS šachová figurka

šachovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hra v šachy

šachovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC šachovnice, deska s bílými a černými poli určená k hraní šachů

šachovník subst.m.o-kmen.hoch MSS šachista, hráč šachu

šachovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živnost n. řemeslo výrobce šachů

šachta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jáma, propast



šachtdun subst.m.o-kmen.dub ESSC upravené dřevo, snad hráň, dřevěná hranice k podepření stropu chodeb v dolu (?)

šajdéřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šejdířství

šajdvosr subst.m.o-kmen.dub ESSC lučavka, kyselina dusičná užívaná při získávání zlata

šal subst.m.o-kmen.chlap ESSC osoba, která šálí, blázen, šílenec (?)

šál subst.m.o-kmen.dub ESSC část zadního hovězího masa

šálček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC číše, pohárek, nádobka na pití

šále subst.f.ja-kmen.dušě ESSC druh jabloně, nesoucí malá červená,

šálec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádoba, zvl. džbán, láhev

šálek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pohár, číše

šálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šálení, přelud

šálenost subst.f.i-kmen.kost MSS šílenost, zběsilost

šaléř subst.m.jo-kmen.meč ESSC šalíř, přilba s rozšiřující se střechou (zvl. vzadu)

šalk subst.m.o-kmen.hoch MSS šibal, čtverák, šelma

šalmějě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šalmaj, píšťala

šalmějník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hráč na šalmaj

šalmijník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hráč na šalmaj

šálník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce

šálovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kouzlení, mámení, šálení (?)

šálovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC druh jabloně, nesoucí malá červená,

šalovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo šálí, kejklíř, kouzelník

šalšě subst.f.ja-kmen.dušě MSS omáčka

šalún subst.f.i-kmen.kost ESSC roucho, přikrývka, pokrývka ap. z lehké vlněné látky původem z francouzského města Châlons sur Marne

šalund subst.f.i-kmen.kost ESSC roucho, přikrývka, pokrývka ap. z lehké vlněné látky původem z francouzského města Châlons sur Marne

šalviák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC víno svařené se šalvějí

šalvijě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šalvěj

šalvinák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC víno svařené se šalvějí

šalviník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nápoj ze šalvěje

šámanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tápání

šamlat subst.m.o-kmen.dub ESSC tkanina z velbloudí srsti

šamlatník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo se odívá do šarlatového šatu

šamlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS stolička pod nohy, podnož

šamrha subst.f.a-kmen.žena MSS čamrda

šanc subst.m.jo-kmen.peniez MSS dobrá naděje

šanovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šetření někoho, braní ohledů na někoho

šant subst.m.o-kmen.dub MSS klam

šantnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC podvodník

šantročník subst.m.o-kmen.hoch MSS šibal, podvodník

šantročstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podvádění, klamání

šantrok subst.m.o-kmen.zvuk MSS podvod, lež

šap subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen, šupinatý nerost, snad druh krevelu n. hematitu (?)

šár subst.m.o-kmen.dub ESSC šár, řada došků, šindelů ap. na střeše

šaran subst.m.o-kmen.had ESSC ryba, snad kapr (?)

šarapatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný peníz

šarc subst.m.o-kmen.dub ESSC „šacunk“



šarhan subst.m.o-kmen.had ESSC ryba, snad kapr (?)

šarlač subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina, snad šarlatové, jasně červené barvy, možná druh pupavy (?)

šarlach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC šarlat, tkanina zvl. jasně červené barvy

šarlat subst.m.o-kmen.dub MSS šarlat, tkanina jasně rudé barvy

šarlata subst.f.a-kmen.žena ESSC látka užívaná v lékařství n. v barvířství, sušené bobule kermesu n. usušení červi žijící na kermesovém dubu

šarlatník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo se odívá do šarlatového šatu

šarlej subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina užívaná v lékařství k hojení ran (

šaršún subst.m.o-kmen.dub MSS dlouhý meč

šart subst.m.o-kmen.dub MSS peníz nejmenší ceny, grešle, vindra

šartík subst.m.o-kmen.zvuk MSS grešlička

šartyš subst.m.jo-kmen.meč ESSC postřihačský stůl, stůl určený k postřihování sukna

šarvátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC potyčka, rvačka, pranice

šaškovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svévolné jednání působící zmatky

šat subst.m.o-kmen.dub ESSC šaty, oděv, oblečení

šata subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS šat

šatan subst.m.o-kmen.pán MSS satan, ďábel

šatanáš subst.m.jo-kmen.muž MSS satan, ďábel

šátanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nejistá chůze, šmátravý pohyb (?)

šatař subst.m.jo-kmen.muž ESSC obchodník se

šatařník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obchodník se

šátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rouška, hadřík, kousek plátna, zvl. na čištění a obvazování ran ap.

šathan subst.m.o-kmen.pán MSS satan, ďábel

šatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rouška, šátek, hadřík

šatlava subst.f.a-kmen.žena MSS vězení

šatlavaň subst.f.i-kmen.kost ESSC šatlava, žalář, vězení

šatr subst.m.o-kmen.dub ESSC jemné plátno bílé n. nachové barvy

šatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šatstvo

šatstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS šatstvo

šavle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC šavle, sečná zbraň se zakřivenou čepelí

šavranach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jihoitalske víno z provincie Kampánie

šavrnach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jihoitalske víno z provincie Kampánie

šavrnoch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jihoitalske víno z provincie Kampánie

ščastnost subst.f.i-kmen.kost MSS štěstí, blaho, blaženost

ščáva subst.f.a-kmen.žena ESSC tekutá poživatina, např. šťáva, omáčka ap.

ščbrl subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh drahokamu (?)

ščbrl subst.m.o-kmen.dub ESSC druh drahokamu (?)

ščebet subst.m.o-kmen.dub MSS štěbetání

ščebetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěbetání

ščebetníček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo pomlouvá, klevetník

ščebetnost subst.f.i-kmen.kost ESSC povídavost, klevetění

ščebot subst.m.o-kmen.dub ESSC štěbetání

ščebtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC štěbetání, klevetění

ščedie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potomstvo

ščedrodárcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS štědrý dárce



ščedrost subst.f.i-kmen.kost MSS štědrost

ščedrota subst.f.a-kmen.žena MSS štědrost

šček subst.m.o-kmen.zvuk MSS štěkání

ščekač subst.m.jo-kmen.meč ESSC kdo štěká, zvl. pes

ščekal subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk s řečovým projevem připomínajícím štěkot psa (?)

ščekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC štěkání, štěkot, zvukový projev některých zvířat, zvl. psů

ščekatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC člověk s řečovým projevem připomínajícím štěkot psa (?)

ščekle subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC štěně, vlče, lvíče ap., zvířecí mládě vyznačující se vydáváním štěkavých zvuků

ščekot subst.m.o-kmen.dub ESSC hlomozný zvuk připomínající psí štěkání

ščeňátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

ščeně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC štěně, vlče, lvíče ap., zvířecí mládě vyznačující se vydáváním štěkavých zvuků

ščenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zvířecí mládě

ščenha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC součást vozu, dlouhá prkna tvořící spodní nosnou část (?)

ščěp subst.m.o-kmen.dub MSS strom, štěp

ščěpač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco štípá

ščěpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěp, stromek

ščěpie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěpované, pěstěné stromoví, ovocné stromoví

ščěpieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se zabývá pěstováním ovocných stromů, zahradník, sadař

ščěpitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS pěstitel

ščěpnář subst.m.jo-kmen.meč ESSC (?)

ščěpnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS štěpařka

ščěpnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo určené k štěpování vinné révy (?)

ščěpník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se zabývá pěstováním ovocných stromů, zahradník, sadař

ščěpovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC štěpování, roubování, připojování štěpů na podnož

ščěpovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěpované, pěstěné stromoví, ovocné stromoví

ščěpovnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS štěpnice, ovocný sad

ščěpovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se zabývá pěstováním ovocných stromů, zahradník, sadař

ščerbák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC druh listové zeleniny, zvl. štěrbák (endivie)

ščěspánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj užívaný k opracovávání dřeva

ščěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěstí, úspěch:

ščet subst.m.o-kmen.had ESSC pták s rozčepýřeným ocasem, skřivan polní (?)

ščetař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo pracuje se štětinami

ščetář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo pracuje se štětinami

ščetičník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící

ščetina subst.f.a-kmen.žena ESSC štětina, žíně, tužší zvířecí srst, zvl. koňská n. prasečí

ščetka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štětka, nástroj ze štětin sloužící k nanášení a roztírání něčeho

ščetkař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící štětky

ščetkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník vyrábějící štětky

ščetkařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

ščetkářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

ščetla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC divoké štětinaté zvíře (?)

ščetla subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC divoké štětinaté zvíře (?)

ščetník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pichlavá rostlina n. rostlina tvarem připomínající štětku (?)

ščěvík subst.m.o-kmen.zvuk MSS šťovík



ščibal subst.m.o-kmen.dub ESSC sandál, střevíc

ščibalek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sandálek, malý „ščibal“

ščicě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

ščicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kštice

ščíčě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS mladá štika

ščiepě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC malé dítě některého z příbuzných, zvl. synovec n. neteř

ščiepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

ščiepenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěp, stromek

ščierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní pták s výrazným skřípavým hlasem, zvl. čírka modrá

ščika subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS štika

ščil subst.m.o-kmen.had ESSC červ (?)

ščíl subst.m.o-kmen.had ESSC červ (?)

ščilec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS štulec

ščina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC moč, tekutina vylučovaná při močení

ščinomata subst.f.a-kmen.žena ESSC moč, tekutina vylučovaná při močení

ščípa subst.f.a-kmen.žena ESSC štípavý hmyz n. červ (?)

ščípa subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC štípavý hmyz n. červ (?)

ščipáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS uštěpačný, jízlivý člověk

ščípanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štípání

ščipčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

ščípek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štípanec, štípnutí

ščípen subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodní živočich schopný štípnout, např.

ščípenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěp, stromek

ščipobled subst.m.o-kmen.dub ESSC druh drahokamu, zvl. chalcedon

ščípobled subst.m.o-kmen.dub ESSC druh drahokamu, zvl. chalcedon

ščír subst.m.o-kmen.had MSS štír

ščít subst.m.o-kmen.dub MSS štít

ščítař subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce štítů, štítař

ščítek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štítek, malý

ščítník subst.m.o-kmen.hoch MSS výrobce štítů, štítař

ščítonošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC štítonoš, mladý šlechtic v pážecí službě (

ščítonošec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štítonoš, mladý šlechtic v pážecí službě (

ščítovník subst.m.o-kmen.hoch MSS výrobce štítů, štítař

ščival subst.m.o-kmen.dub ESSC sandál, střevíc

ščívalník subst.m.o-kmen.hoch MSS švec, obuvník

ščkadlé subst.f.ьja-kmen.paní ESSC česačka vlny (?)

ščkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štkaní

ščkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sykání, syčení, vydávání sykavých n. syčivých zvuků

ščkavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC škytavka, záchvat škytání

ščmel subst.m.o-kmen.had MSS čmelák

ščmýra subst.f.a-kmen.žena ESSC menstruace, měsíčky

ščovík subst.m.o-kmen.zvuk MSS šťovík

ščpavost subst.f.i-kmen.kost ESSC štiplavost, palčivost

ščpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC štípání, štiplavá bolest v nose n. očích způsobená dráždivou látkou



ščrba subst.f.a-kmen.žena ESSC otvor, rána vytvořená mechanickou činností, zvl. bodnutím mečem

ščrbák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC druh listové zeleniny, zvl. štěrbák (endivie)

ščrbina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC štěrbina, otvor, díra vytvořená vyškrabováním, vylamováním ap.

ščúčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mládě štiky

ščučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mladá (n. malá ?) štika

ščudla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dřevěná tyč sloužící jako podpora

ščudlák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo má křivou n. jinak pochroumanou (příp. dřevěnou) nohu

ščuhla subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo má křivou n. jinak pochroumanou (příp. dřevěnou) nohu (?)

ščuka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS štika

ščulček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC menší rána, malý

ščúlček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC menší rána, malý

ščulek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štulec, rána

ščúlek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štulec, rána

ščúr subst.m.o-kmen.had MSS štír

ščúrek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS štírek, škorpion

ščúrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bájný živočich pravděpodobně schopný létat (?)

ščuřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vyrážka, pupenec na těle

ščvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štvaní

ščvetona subst.f.a-kmen.žena ESSC smetana (?)

šebrynek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kejkl, podvod

šebřinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kejkl, podvod

šed subst.m.o-kmen.pán MSS šedivec

šedesátník subst.m.o-kmen.hoch ESSC šedesátník, člověk starý přibližně šedesát let

šedina subst.f.a-kmen.žena ESSC šedina, šedivý vlas n. vous

šedina subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC šedina, šedivý vlas n. vous

šědina subst.f.a-kmen.žena ESSC šedina, šedivý vlas n. vous

šědina subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC šedina, šedivý vlas n. vous

šedinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stařec, starý, prošedivělý člověk

šědinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stařec, starý, prošedivělý člověk

šediper subst.m.o-kmen.had ESSC pták šedivé barvy, zvl. pelikán (?)

šedipér subst.m.o-kmen.had ESSC pták šedivé barvy, zvl. pelikán (?)

šědiper subst.m.o-kmen.had ESSC pták šedivé barvy, zvl. pelikán (?)

šědipér subst.m.o-kmen.had ESSC pták šedivé barvy, zvl. pelikán (?)

šedivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stařec, starý, prošedivělý člověk

šědivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stařec, starý, prošedivělý člověk

šedivek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivá rostlina nazývaná též

šědivek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivá rostlina nazývaná též

šedník subst.m.o-kmen.hoch ESSC stařec, starý, prošedivělý muž

šědník subst.m.o-kmen.hoch ESSC stařec, starý, prošedivělý muž

šedúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC sval (sedací ?)

šefér subst.m.o-kmen.chlap ESSC správce zásob

šeft subst.m.o-kmen.had ESSC ovce

šek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jícen, hltan

šělata subst.n.o-kmen.město plurale_tantum MSS varlata



šelemnost subst.f.i-kmen.kost MSS šelmovství, lotrovství, zlotřilost, špatnost

šelemstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vlastnost

šeliha subst.f.a-kmen.žena ESSC podkovák, hřeb do podkovy (?)

šelma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS šelma, dravec

šelmicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC „šelma“

šelmovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS počínání si jako šelma

šelmovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vlastnost

šelyha subst.f.a-kmen.žena ESSC podkovák, hřeb do podkovy (?)

šemle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC (?)

šemlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stolička

šemlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stolička

šenk subst.m.o-kmen.hoch MSS číšník

šenkéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo

šenkéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šenkýřka, hostinská

šenkéřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šenkýřství, živnost

šenkéřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šenkýřství, živnost

šenkl subst.m.o-kmen.dub ESSC dar (?)

šenkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šenkování, čepování, nalévání

šenkovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo k

šenkovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC číšnictví, úřad

šenkstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC služba číšnictví

šenktyš subst.m.jo-kmen.meč MSS nálevní stůl

šeplák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo šišlá

šeplavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je

šepmistr subst.m.o-kmen.chlap MSS kutnohorský konšel

šept subst.m.o-kmen.dub MSS šeptání, šepot

šeptač subst.m.jo-kmen.muž MSS našeptávač

šepták subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo šeptá pomluvy, kdo tajně, po straně pomlouvá, haní

šeptanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS našeptávač

šeptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šeptání, sdělování šeptem

šeptař subst.m.jo-kmen.muž ESSC reptal, kdo potichu namítá, projevuje nespokojenost

šeptěna subst.f.a-kmen.žena ESSC pohaněná, potupená žena (?)

šerada subst.f.a-kmen.žena ESSC ohavný, odporný, zavrženíhodný čin nebo jednání

šeradnost subst.f.i-kmen.kost MSS šerednost, ošklivost

šeradstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šerednost, ošklivost, ohavnost

šeradstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ohavnost, hanebnost, vlastnost toho, co je ohavné, hanebné

šerednost subst.f.i-kmen.kost MSS šerednost, ošklivost

šerha subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC šerha, biřic, pochop, vrchnostenský úředník zadržující obviněné

šerhaklík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC háček s ostrým hrotem sloužící k napínání postřihovaného plátna

šerhor subst.m.o-kmen.dub ESSC ostříhaná vlna, n. postříháním zpracované sukno (?)

šerhovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šatlava, místnost k zadržování obviněných n. rukojmích střežená

šercha subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC šerha, biřic, pochop, vrchnostenský úředník zadržující obviněné

šerlink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kožišina, kožešina (zvl. ovčí n. jehněčí)

šerm subst.m.o-kmen.dub MSS šálení



šermenéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC štítař (?)

šerméř subst.m.jo-kmen.muž ESSC bojovník, kdo bojuje n. zápasí, kdo se účastní

šerméřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřiště, zápasiště ap., místo, kde se odehrávají

šerméřstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS uhýbání, šizení, klamání

šermicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS boj, šarvátka

šermovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spor, hádka

šermovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zápasník, bojovník,

šěro subst.n.o-kmen.město ESSC šero, přechod mezi světlem a tmou

šěrost subst.f.i-kmen.kost ESSC šerost, vlastnost něčeho šerého, šedého, popelavého

šerpel subst.m.jo-kmen.meč ESSC blána obalující a ohraničující břišní dutinu, pobřišnice

šeršěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC silné vzrušení, zvl. pobouření

šěř subst.f.i-kmen.kost MSS hrubé šedé plátno, hrubý šedý oděv

šeřadnost subst.f.i-kmen.kost MSS šerednost, ošklivost

šeřěda subst.f.a-kmen.žena ESSC ohavný, odporný, zavrženíhodný čin nebo jednání

šeřědenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šerednost

šeřědník subst.m.o-kmen.hoch MSS ohyzda, ohava

šeřědstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šerednost, ošklivost, ohavnost

šeřědstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ohavnost, hanebnost, vlastnost toho, co je ohavné, hanebné

šeřina subst.f.a-kmen.žena MSS šedivý, tmavý oděv

šesták subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jedna část z celku obsahujícího šest jednotek

šestdesátník subst.m.o-kmen.hoch ESSC šedesátník, člověk starý přibližně šedesát let

šesterník subst.m.o-kmen.zvuk MSS stará dutá míra, šestina

šestina subst.f.a-kmen.žena ESSC šestina, jedna ze šesti částí

šestineděle subst.n.jo-kmen.moře MSS šestinedělí

šestinedělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šestinedělka

šestinedělnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šestinedělka

šestipán subst.m.o-kmen.pán ESSC šestipán, člen pův. šestičlenného úřednického sboru spravujícího městský majetek

šestník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC celek skládající se ze šesti částí, n. jedna část z celku obsahujícího šest jednotek (?)

šestnost subst.f.i-kmen.kost ESSC výskyt v šestici (?)

šestpán subst.m.o-kmen.pán ESSC šestipán, člen pův. šestičlenného úřednického sboru spravujícího městský majetek

šešel subst.m.jo-kmen.meč MSS chochol

šešelina subst.f.a-kmen.žena MSS šešulka, chocholka

šetně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC nestvůra nápadná ševelivým zvukem n. projevující se šepotem (?)

šetřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šetření, zkoumání

šev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šev,

ševcovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ševcovství, ševcovské řemeslo, ševcovská živnost

ševcovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ševcovství, ševcovské řemeslo, ševcovská živnost

ševčic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC ševcovský tovaryš (?)

ševčíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS švec, švícko

ševčík subst.m.o-kmen.hoch MSS švec, švícko

ševina subst.f.a-kmen.žena ESSC ševcovna

ševna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ševcovna

ševnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ševcovna

ševstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ševcovství



ší subst.f.ьja-kmen.paní ESSC šíje

šibal subst.m.o-kmen.chlap MSS šibal

šibalník subst.m.o-kmen.hoch MSS podvodník, prohnaný člověk

šibalstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šibalství, chytráctví

šibalstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS šibalství, chytráctví

šibánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohybování

šibenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC šibenice, zařízení, na němž se vykonává trest smrti oběšením

šiblink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC (kožešinový) rukávník (?)

šibřinky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žerty, šašky

šidlář subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce šídel

šidlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé šídlo

šidlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řemeslník zabývající se šitím (?)

šidlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící šídla

šidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šídlo, nástroj užívaný při šití bot

šídlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šídlo, nástroj užívaný při šití bot

šied subst.m.o-kmen.pán MSS stařec, kmet

šieľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pošetilec, hlupák

šielenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šálení, klam

šielenost subst.f.i-kmen.kost MSS šílenost

šielina subst.f.a-kmen.žena ESSC klamavá, podvodná věc

šielník subst.m.o-kmen.pták ESSC zvíře, snad kopytnaté (?)

šiet subst.m.o-kmen.pán MSS stařec, kmet

šietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mrskání

šietka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC léčivá rostlina (?)

šietnost subst.f.i-kmen.kost MSS kmetství, stařectví

šietstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stařectví, kmetství

šichta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šichta, směna, pracovní doba od jednoho střídání pracovníků ke druhému

šichtmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC šichtmistr, důlní správce

šíjě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šíje, krk

šíjenál subst.m.o-kmen.had ESSC tvor s velkou n. tučnou šíjí (?)

šijka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá šíje, krček

šik subst.m.o-kmen.zvuk MSS řád, způsob, pořádek

šikl subst.m.o-kmen.dub MSS siklus

šikovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS seřazování

šilhan subst.m.o-kmen.pán ESSC šilhavec, kdo šilhá

šilhán subst.m.o-kmen.pán ESSC šilhavec, kdo šilhá

šilhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šilhání, neschopnost dívat se oběma očima stejným směrem

šilhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC šilhavec, kdo šilhá

šilhavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šilhavec, kdo šilhá

šilhavost subst.f.i-kmen.kost ESSC šilhavost, neschopnost dívat se oběma očima stejným směrem

šilhéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh jemné vlněné tkaniny

šilhéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC oděv (zvl.

šilhota subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC šilhavec, kdo šilhá

šilink subst.m.o-kmen.zvuk MSS peníz, šilink



šilinkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bití, bičování, mrskání

šiměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šumění

šimoněnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS následovník Šimonův, simoniak, svatokupec

šimoník subst.m.o-kmen.hoch MSS následovník Šimonův, simoniak, svatokupec

šimonita subst.m+f.a-kmen.evangelista MSS následovník Šimonův, simoniak, svatokupec

šimonstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS simonie, svatokupectví

šín subst.m.o-kmen.dub ESSC šín, šína, kus železa n. jiného kovu (zvl. plochého tvaru), plát

šínař subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce tyčí, obručí, kování

šindel subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

šindel subst.m.o-kmen.dub ESSC šindel, úzké štípané dřevěné prkénko obdélníkovitého tvaru upravené pro pokrývání střech

šindélek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

šindelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC šindelář, řemeslný výrobce

šínec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kousek železa n. jiného kovu (zvl. plochého tvaru)

šínek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tyčka, prut:

šínka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kovová součást brnění (kryt předloktí ?)

šinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hřmot vydávaný při pohybu (?)

šíp subst.m.o-kmen.dub MSS šíp

šípa subst.f.a-kmen.žena MSS šíp

šípař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

šípařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

šípčie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porost n. trs rostlin s pichlavými výrůstky

šípek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC keř s ostnitými větvemi (šípková růže ap.)

šípěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podlouhlý plod červené barvy vyrůstající na keři s ostnitými větvemi, např. šípkové růži ap. (?)

šipišče subst.n.jo-kmen.moře MSS násada u šípu

šípkovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porost n. trs rostlin vyznačujících se pichlavými výrůstky

šipnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce šípů (?)

šípnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce šípů (?)

šiprovník subst.m.o-kmen.pták ESSC had n. plaz (?)

šíprovník subst.m.o-kmen.pták ESSC had n. plaz (?)

širkněj subst.m.jo-kmen.meč ESSC ženský šat bez rukávů

širokně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC volné, široké kněžské roucho (?)

širokost subst.f.i-kmen.kost MSS šíře, šířka, rozsáhlost, rozlehlost

šironožec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk se širokýma nohama

širost subst.f.i-kmen.kost MSS šíře, šířka, rozsáhlost, rozlehlost

šíř subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_neni

šířě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS rozsáhlost, rozlehlost, šířka:

šířenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šíření, rozšiřování na všechny strany

šišák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC šišák, typ helmy, přilby nahoře se zužující a zahrocený

šišel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

šišel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plod stromu (?)

šišen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlen z nosu, sopel (?)

šiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS knedlík

šiškún subst.m.o-kmen.dub ESSC galbanová pryskyřice (?)

šišmánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohmatávání n. dotýkání se něčeho, zvl. nečistého



šišně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlen z nosu, sopel (?)

šišpořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC léčivá bylina (zvl. puškvorec obecný n. chmel), užívaná zvl. proti neduhům plicním a žaludečním

šišvořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC léčivá bylina (zvl. puškvorec obecný n. chmel), užívaná zvl. proti neduhům plicním a žaludečním

šitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šití

škabryně subst.f.ja-kmen.mzhyni plurale_tantum MSS kalhoty

škamna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba (?)

škapa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS herka

škapléř subst.m.jo-kmen.meč MSS škapulíř, část mnišského roucha s otvorem pro hlavu

škapuléř subst.m.jo-kmen.meč MSS škapulíř, část mnišského roucha s otvorem pro hlavu

škarbí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC strážce pokladu

škaredec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlý démon Asmodeus známý svým násilnickým a prostopášným jednáním

škariant subst.m.o-kmen.pán ESSC vrchnostenský služebník zadržující obviněné

škarpál subst.m.o-kmen.dub MSS střevíc

škartička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lístek papíru

škaryant subst.m.o-kmen.pán MSS biřic, pochop

škařědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlý démon Asmodeus známý svým násilnickým a prostopášným jednáním

škařědost subst.f.i-kmen.kost MSS šerednost, ohavnost

škařědstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nečistota, kal, neřád

škařědstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nečistota, kal, neřád

škatule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pevné pouzdro, obal, krabice ap., schrán(k)a pro uchovávání věcí

škatulník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

škebránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS škemrání

škeřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pláč, naříkání, hlasité kvílení

škeřěpina subst.f.a-kmen.žena MSS skořepina

škeřipina subst.f.a-kmen.žena MSS skořepina

škeřopina subst.f.a-kmen.žena MSS skořepina

šklebák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se

škoda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS škoda, poškození

škódcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS škůdce

škoditel subst.m.jo-kmen.učitel MSS škůdce

škódka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá škoda

škodlivost subst.f.i-kmen.kost MSS škoda, poškození

škodník subst.m.o-kmen.hoch MSS škůdce

škodnost subst.f.i-kmen.kost MSS škodlivost, zhoubnost

škodolet subst.m.o-kmen.dub ESSC vítr působící škodu

škodovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (u)trpění škody při něčem, během něčeho

škola subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS škola

školastik subst.m.o-kmen.hoch ESSC scholastik, vysoký církevní hodnostář pověřený dohledem nad školou (školami)

školastika subst.f.a-kmen.žena MSS scholastika

školcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena nevalné pověsti, zvl. nevěstka, prostitutka

školman subst.m.o-kmen.pán ESSC správce

školník subst.m.o-kmen.hoch MSS žák



škop subst.m.o-kmen.dub MSS škopek, káď

škop subst.m.o-kmen.had MSS skopec

škopar subst.m.o-kmen.had ESSC drobné ještěrkovité zvíře

škopcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (?)

škopcovina subst.f.a-kmen.žena ESSC skopové maso

škopec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skopec

škopek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC škopek, soudek, menší káď ap., nádoba větších rozměrů

škopovina subst.f.a-kmen.žena ESSC skopové maso

škorně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hrubá selská bota

škornicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vysoká kožená, na holeni nerozstřižená bota,

škorṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC škorpení, hádání, pře

škořěpina subst.f.a-kmen.žena MSS skořepina

škořicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS skořice

škořipina subst.f.a-kmen.žena MSS skořepina

škořupina subst.f.a-kmen.žena MSS skořepina

škoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC škození, působení škody

škrábanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dobírání si, vysmívání

škraboška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov Maske;

škralúp subst.m.o-kmen.dub MSS škraloup

škralúpek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stroupek, malý

škráně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC horní část obličeje, zvl. skráň, spánek

škravada subst.f.a-kmen.žena MSS svár, různice, roztržka

škravaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svár, neshoda, hádka,

škravoška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

škrhet subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zašramocení

škrht subst.m.o-kmen.dub MSS zašramocení

škriba subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS písař, vzdělaný člověk

škrkavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC škrkavka (

škrkavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC škrkavka,

škrob subst.m.o-kmen.dub ESSC škrob, látka rostlinného původu užívaná ke ztužování oděvů, v lékařství ap.

škrob subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk trpící vyrážkou,

škrobot subst.m.o-kmen.dub ESSC skřehotání, skřípání,

škrovada subst.f.a-kmen.žena MSS svár, různice, roztržka

škrovaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svár, neshoda, hádka,

škrták subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malý vodní mlýn postavený a provozovaný na lodi

škrtnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC malý vodní mlýn postavený a provozovaný na lodi

škřěčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ostrý, pronikavý zvuk, zvl. skřek (

škřěčnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC slepice vydávající při sezení na vejcích n. péči o kuřata skřípavé, kvokavé zvuky, kvočna (

škřehot subst.m.o-kmen.dub MSS skřípění:

škřěhtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skřípání

škřěk subst.m.o-kmen.zvuk MSS skřek, skřehotání, křik

škřěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ostrý, pronikavý zvuk, zvl. skřek (

škřemen subst.m.n-kmen.kámen MSS křemen, kámen, skála

škřemenáč subst.m.jo-kmen.meč GbSlov houba toho jména.



škřemenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS křemen, kámen

škřemenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie GbSlov křemení, kamení, Kieselsteine, Steine;

škřět subst.m.o-kmen.dub MSS skřípění:

škřidla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS deska, destička, plát, plech

škřidlář subst.m.jo-kmen.muž ESSC pokrývač, který pokrývá

škřidlářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka

škřidlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS břidlice

škřidlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC břidlicová destička, menší kus břidlice (?)

škřietek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ďáblík, čert, rarášek

škříně subst.f.ja-kmen.dýně MSS skříň, truhla

škřínka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS skříňka, truhlička, schránka

škříp subst.m.o-kmen.dub ESSC skřípot, skřípění

škřipáček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný zpěvný pták vydávající skřípavé, vrzavé zvuky

škřípanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skřípání, skřípot, ostrý, pronikavý, nepříjemný zvuk

škřipěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skřípění, skřípot, ostrý, pronikavý, nepříjemný zvuk vznikající při tření předmětů o sebe

škřípěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skřípění, skřípot, ostrý, pronikavý, nepříjemný zvuk vznikající při tření předmětů o sebe

škřípie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vlhkomilná rostlina s listy vydávajícími šustivý zvuk (skřípina, skřípinec, sítina, přeslička aj.)

škřivan subst.m.o-kmen.had ESSC drobný zpěvný pták vydávající skřípavé, vrzavé zvuky, zvl. skřivan (

škřivánčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě

škřiváně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě

škřivánek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný zpěvný pták vydávající skřípavé, vrzavé zvuky, zvl. skřivan (

škubadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC cupanina, naškubaná, natrhaná látka ap. sloužící k zakrytí nebo ovázání rány

škudla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS plech, plíšek, destička

škudrlunek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov prázdná, ničemná řeč, Geschwätz;

škvára subst.f.a-kmen.žena ESSC (s)pálení, spalování

škvarek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC škvarek,

škvařenina subst.f.a-kmen.žena ESSC pánev

škvařidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pánev

škvinancě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC otok v ústech n. v hrdle

škvor subst.m.o-kmen.had ESSC škvor

škvora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC kůra, dřevní tkáň

škvorec subst.m.jo-kmen.hrnec ESSC zpěvný pták vydávající švitořivé nebo vrzavé zvuky, zvl. skorec nebo skřivan

škvoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC škvor

škvořa subst.f.výjimka.vieca ESSC škvor

škvořec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC zpěvný pták vydávající švitořivé nebo vrzavé zvuky, zvl. skorec nebo skřivan

škvrna subst.f.a-kmen.žena ESSC (po)skvrna, nedostatek, tělesná újma

škvřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC praskání, škvíření, skřípání ap.

šlahánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sahání, ohmatávání

šlahař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník podílející se na zpracování vlny

šlachtata subst.f.a-kmen.žena MSS dobytčí porážka, jatky

šlajdr subst.m.o-kmen.dub ESSC poblouznění (?)

šlajférna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS brusírna

šlajféř subst.m.jo-kmen.muž ESSC brusič kovů, šlejfíř



šlak subst.m.o-kmen.zvuk MSS stopa, šlépěj

šlap subst.m.o-kmen.dub ESSC šlap, vojenská přilba s kroužkovým závěsem a odnímatelným posuvným hledím

šlapánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šlapání, stoupání na něco nohama

šlápějě subst.f.ja-kmen.dušě MSS šlépěj

šláṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spodní část nohy, zvl. chodidlo n. pata,

šlápnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC spodní část nohy, zvl. chodidlo n. pata,

šle subst.f.ja-kmen.přě plurale_tantum MSS koňský postroj, chomout s postraňky

šlechetenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ušlechtilost, statečnost

šlechetenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ušlechtilost, povahová dokonalost

šlechetnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena vynikající svými ušlechtilými vlastnostmi

šlechetník subst.m.o-kmen.hoch MSS vznešený muž

šlechetnost subst.f.i-kmen.kost MSS ctnost, ušlechtilost

šlechetnoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC ušlechtilost, povahová dokonalost

šlechta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

šlechta subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ušlechtilost

šlechtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odznak moci n. rodové důstojnosti

šlechtic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC osoba vynikající nad ostatní svými ušlechtilými vlastnostmi, popř. mocí, majetkem

šlechtična subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC šlechtična, žena vynikající svými ušlechtilými vlastnostmi

šlechtičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC urozenci panského rodu, šlechta

šlechtík subst.m.o-kmen.hoch ESSC „šlechtic“

šlechtilost subst.f.i-kmen.kost ESSC ušlechtilost, povahová dokonalost

šlejféř subst.m.jo-kmen.muž ESSC brusič kovů, šlejfíř

šlejféřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

šléma subst.f.a-kmen.žena ESSC ženský oděv bez rukávů (?)

šlemek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC špína, nečistota

šlemka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC špína, nečistota

šlemovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hlen, sliz (?)

šlepánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šlapání, stoupání na něco nohama

šlépěj subst.f.ja-kmen.tvrz MSS šlépěj

šlépějě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS šlépěj

šlépějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá šlépěj, stopa

šlépnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC spodní část nohy, zvl. chodidlo n. pata,

šlinc subst.m.jo-kmen.peniez E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odseknutý kus

šlinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odseknutý kus

šlip subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen (?)

šlíp subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen (?)

šlojieř subst.m.jo-kmen.meč MSS šátek na hlavu, závoj

šlojieřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS šáteček na hlavu, závojík

šlojieřík subst.m.o-kmen.zvuk MSS šáteček na hlavu, závojík

šlojieřnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena

šlojieřník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vyrábí

šloséř subst.m.jo-kmen.muž ESSC zámečník, kdo vyrábí zámky ap.

šlundra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nevěstka, lehká žena

šmáha subst.f.a-kmen.žena MSS vláha



šmajdéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC obchodník s drobným zbožím, kramář, kdo prodává

šmakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hmatání, ohmatávání, zvl. osahávání něčeho

šmalhúz subst.m.o-kmen.dub ESSC ovsíček (?)

šmatánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mlha

šmejd subst.m.o-kmen.dub MSS drobné zboží mosazné a měděné

šmejdéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC obchodník s drobným zbožím, kramář, kdo prodává

šmelc subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

šmelc subst.m.o-kmen.dub MSS smalt, email

šmelcieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC tavič, kdo taví rudu n. sklo

šmelcník subst.m.o-kmen.hoch ESSC tavič, kdo taví rudu n. sklo

šmelcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tavení, rozpouštění (rudy, skla ap.) pomocí tavení

šmeléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC dělník zabývající se čerpáním vody z dolů (zvl. pomocí jejího čerpání do kožených pytlů)

šmelíř subst.m.jo-kmen.muž ESSC dělník zabývající se čerpáním vody z dolů (zvl. pomocí jejího čerpání do kožených pytlů)

šmitna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mincířská kovářská dílna

šmrt subst.m.o-kmen.pán MSS pekelník

šnek subst.m.o-kmen.zvuk MSS točité schody

šnóra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS šňůra

šňóra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_neni

šňorař subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce šňůr a tkanic

šňórař subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce šňůr a tkanic

šnorc subst.m.jo-kmen.peniez E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drátěná zástěra na břicho a stehna tvořící součást brnění

šnorec subst.m.jo-kmen.hrnec ESSC drátěná zástěra na břicho a stehna tvořící součást brnění

šňorečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce šňůr a tkanic

šňórečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce šňůr a tkanic

šňoréř subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce šňůr a tkanic

šnórka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS šňůra

šňupa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rýma

šňupka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (menší) rýma

šobr subst.m.o-kmen.dub ESSC kupa (obilí, sena), hromada, stoh

šočovicě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

šočovicě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

šoltys subst.m.o-kmen.chlap ESSC rychtář, vykonavatel správní a soudní moci v obci

šoltystvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rychtářství, úřad rychtáře

šorc subst.m.jo-kmen.peniez MSS drátěná rytířská zástěra

šorp subst.m.o-kmen.dub ESSC kutiště, jáma pro těžení rudy

šos subst.m.o-kmen.dub MSS daň (z domu, z pozemku), poplatek:

šosnéř subst.m.jo-kmen.muž MSS výběrčí daní

šosovník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo má zdaněný majetek, kdo z něho platí daň, poplatník

šošolina subst.f.a-kmen.žena MSS šešulka, chocholka

šošovicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS čočka

špaček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC špaček n. jiný pták napodobující hlasy, zvuky ap.

špagát subst.m.o-kmen.dub ESSC provaz, motouz

špajl subst.f.i-kmen.kost ESSC špejle

špak subst.m.o-kmen.pták ESSC lidská zrůda (?)



špal subst.m.o-kmen.dub ESSC špalek

špalek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS špalek

špalík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC špalík, malý

špán subst.m.o-kmen.dub ESSC tříska, podlouhlý odštěpek dřeva (ze dveří domu) jako symbol vlastnictví nebo symbol práva věřitelů

španda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC almužna, dar

špánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plody šípkové růže

špangrýn subst.m.o-kmen.dub ESSC zelený povlak vznikající na mědi n. mosazi (zvl. měděnka) a užívaný mj. v lékařství

špát subst.m.o-kmen.dub ESSC nádor (ztvrdlá boule) na kloubu koňské nohy

špatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podlouhlé a na jednom konci rozšířené náčiní k míchání, např. vařečka, lopatka

špatlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podlouhlé a na jednom konci rozšířené náčiní k míchání, např. vařečka, lopatka

špatník subst.m.o-kmen.hoch MSS zbabělec

špatnost subst.f.i-kmen.kost ESSC špatnost

špatule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC podlouhlé a na jednom konci rozšířené náčiní k míchání, např. vařečka, lopatka

špeh subst.m.o-kmen.zvuk MSS dozor, dohled

špehéř subst.m.jo-kmen.muž MSS zvěd, vyzvědač

špehéřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC špehounka, vyzvědačka

špehéřstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sledování

špehovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC špehování, výzvědy

špendl subst.m.o-kmen.dub ESSC spinadlo, špendlík

špendlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC špendlík, druh slívy

špenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osoba (?)

špergule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC chřest, lidově označovaný jako hromový kořen, hromové koření

šperk subst.m.o-kmen.zvuk MSS šperk

šperkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdobení se šperky

šperlech subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plachta kryjící vůz

šperloch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC plachta kryjící vůz

špic subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

špic subst.m.jo-kmen.peniez MSS špice, špička:

špicě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS špice, špička:

špiclík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC špičaté pečivo, špička (odb.)

špicník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk v čele skupiny lidí (např. honců)

špičník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk v čele skupiny lidí (např. honců)

špich subst.m.o-kmen.zvuk MSS dřez, kbelík, hrnec, štoudev

špik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tuk

špíla subst.f.a-kmen.žena MSS žert, hříčka:

špíle subst.f.ja-kmen.dušě MSS žert, hříčka:

špílenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žertování

špílman subst.m.o-kmen.pán MSS herec

špína subst.f.a-kmen.žena ESSC nečistota, špína vyskytující se na něčem nebo obsažená v něčem

špinák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC špinák, špenát, rostlina užívaná v lékařství a jako zelenina v kuchyni

špiryt subst.m.o-kmen.dub ESSC nejasné

špís subst.m.o-kmen.dub MSS kopí

špísgloz subst.m.o-kmen.dub ESSC nerost získávaný při těžbě stříbra, antimon

špišek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádoba sloužící zejména jako dutá míra na sůl



špíšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádoba sloužící zejména jako dutá míra na sůl

špitál subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_neni

špitál subst.m.o-kmen.dub MSS hostinec, dům pro pocestné

špitálmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC představený

špitálník subst.m.o-kmen.hoch MSS člen řádu templářů

špitálstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC majetek náležející

špížě subst.f.ja-kmen.dušě MSS proviant, zásoby potravin

špižérna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spižírna, zásobárna

špižérník subst.m.o-kmen.hoch ESSC správce potravinových zásob, dohlížitel nad

špižierna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spižírna, zásobárna

špižieř subst.m.jo-kmen.muž MSS správce zásob, spíže:

špižovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatřování zásob, zásobování, zvl. jídlem ap.

šplechtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šplíchání

špont subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře (?)

špot subst.m.o-kmen.dub MSS posměch, výsměch:

špotovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posměch, vysmívání

šprechéř subst.m.jo-kmen.muž MSS mluvčí, řečník

šproch subst.m.o-kmen.zvuk MSS průpověď

špruch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC promluva, výrok

šprýmovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šprýmování, zejm. nevhodné, hloupé mluvení

šprysel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC příčel, příčka, šprysel

šprysel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

špryžě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC příčel, šprušle

špúlák subst.m.o-kmen.hoch MSS tulák

špuléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vyrábí a navíjí nitě a provazy

špunt subst.m.o-kmen.dub MSS zátka

špýchar subst.m.o-kmen.dub ESSC sýpka, obilnice, špejchar

šrák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC podstavec či stojan zhotovený z latěk sesazených křížem

šrákník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ten, kdo prodává na

šrám subst.m.o-kmen.dub ESSC rána, poranění, šrám

šrámek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý šrám, malá jizva

šrámovina subst.f.a-kmen.žena MSS šrám

šraňk subst.m.o-kmen.zvuk MSS závora, mříž, ohrada

šrátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nejasný termín, snad z oblasti stavebnictví (?)

šrót subst.m.o-kmen.dub ESSC odseknutný kus masa, šrůt

šrotéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo rozváží a skládá zboží, zvl. sudy vína a piva

šrótka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odseknutný kus masa, šrůtka (?)

šrotovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skládání, ukládání

šršen subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ochlupený bodavý hmyz, zvl. sršeň

štáf subst.m.o-kmen.dub MSS kus, díl

štajgeř subst.m.jo-kmen.muž ESSC horník pověřený dozorem nad ostatními horníky, důlní dozorce, štajgr

štajgr subst.m.o-kmen.chlap ESSC horník pověřený dozorem nad ostatními horníky, důlní dozorce, štajgr

štajnproch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC lom na kámen, kamenolom

štamflík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hudební nástroj (?)



štamproch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC lom na kámen, kamenolom

štanda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC nádoba, soudek

štandle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nádoba, soudek

štarblint subst.m.o-kmen.dub ESSC slepota způsobená očním zákalem n. oční zákal (?)

štemfl subst.m.o-kmen.dub MSS podpora

štemfle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC dřevěná podpěra důlní chodby, stojka

štemflovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpevňování za pomoci

štendéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC nádoba určená ke skladování soli (?)

štendlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nádoba, kotlík na nožkách

štěnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS štěnice

štěničník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC polník, řeřicha polní n. jiná rostlina rodu řeřicha

štenlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nádoba, kotlík na nožkách

štercéř subst.m.jo-kmen.muž MSS povaleč

šterman subst.m.o-kmen.dub ESSC lehký štít, pelta (?)

šterník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina (?)

štěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS štěstí, úspěch:

šteur subst.m.o-kmen.dub ESSC daň, peněžní dávka

šticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kštice

štift subst.m.o-kmen.dub ESSC obdaření právy, majetkem ap., nadání, nadace

štiftéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC světský feudální podporovatel, ochránce, patron

štilec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS štulec

štimel subst.m.o-kmen.had MSS čmelák

štok subst.m.o-kmen.zvuk MSS kláda, břevno

štokfiš subst.m.jo-kmen.meč ESSC ryba sušená na

štola subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC štola, důlní chodba,

štóla subst.f.a-kmen.žena MSS štóla

štolmajstr subst.m.o-kmen.chlap ESSC štolmistr, štolba, podkoní, služebník pověřený správou stájí

štolmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC štolmistr, štolba, podkoní, služebník pověřený správou stájí

štolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC nájemce či držitel důlní štoly

štolovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stolování

štolovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC nájemce či držitel důlní štoly

štos subst.m.o-kmen.dub ESSC rána, udeření

štosovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC natahování na žebřík či skřipec v rámci naplňování útrpného práva

štpicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS špice, špička:

štpička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS špice, špička:

štpičník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící

štráfov subst.m.o-kmen.dub ESSC součást lazebnického náčiní (?)

štráfovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výtka, pokárání

štrajcholc subst.m.jo-kmen.peniez E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prkénko na zarovnávání vršku něčeho nasypaného na úroveň požadované míry,

štrajcholec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prkénko na zarovnávání vršku něčeho nasypaného na úroveň požadované míry,

štrokvas subst.m.o-kmen.dub ESSC širší nádoba

štros subst.m.o-kmen.had MSS pštros

štrozak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC štrozok, strožok (ob.), slamník, slámou, senem aj. vycpaný pytel ap. užívaný jako podložka na spaní n. jako výstelka do postele

štrudla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS deska, plát, plech, plíšek



štrumfař subst.m.jo-kmen.muž ESSC punčochář (?)

štrus subst.m.o-kmen.had MSS pštros

štrycle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC podlouhlé pečivo, především podlouhlá šiška chleba

štryf subst.m.o-kmen.dub ESSC prkenná přehrada sloužící k zadržení či zahrazení vody v dole

štrych subst.m.o-kmen.zvuk MSS čára

štrýchholc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC prkénko na zarovnávání vršku něčeho nasypaného na úroveň požadované míry,

štrýcholc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC prkénko na zarovnávání vršku něčeho nasypaného na úroveň požadované míry,

štrychovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarovnávání něčeho nasypaného na požadovanou míru shrnutím obsahu přesahujícího míru

štúdev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

štuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jednotlivý kus, jednotlivá věc

štuka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC jednotlivý kus, jednotlivá věc

štukverk subst.m.o-kmen.zvuk MSS ozdobná stavební práce

štukverkník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vykonávající práci placenou mistrem od kusu (?)

štůla subst.f.a-kmen.žena MSS štóla

štumfař subst.m.jo-kmen.muž ESSC koželuh prodávající kůži nenapuštěnou konzervační látkou

štupfor subst.m.o-kmen.dub ESSC valchované sukno, sukno zpracované valchováním

štuphor subst.m.o-kmen.dub ESSC valchované sukno, sukno zpracované valchováním

šturm subst.m.o-kmen.dub MSS útok:

šturméř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo útočí (?)

šturmovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS útočení, útok

štus subst.m.o-kmen.dub ESSC rána, udeření

štverák subst.m.o-kmen.hoch GbSlov tulák, Landstreicher:

štvrt subst.f.i-kmen.kost ESSC čtvrt, čtvrtina, část vzniklá rozdělením celku na čtyři díly;

štvrtek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtvrtek, čtvrtý den v týdnu;

štvrtně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtvrtce, čtvrtně (arch.), dutá míra o objemu čtvrt věrtele, tj. necelých 6 l

štyft subst.m.o-kmen.dub ESSC obdaření právy, majetkem ap., nadání, nadace

štyftéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC světský feudální podporovatel, ochránce, patron

štycholec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podkladové břevno stavby, základový trám

šuba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS kožich, kožešinový plášť nebo kabát

šubka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kožešinový kabátek n. kabátek s kožešinou

šuc subst.m.o-kmen.dub ESSC ochrana, záštita

šud subst.m.o-kmen.dub ESSC podvod

šufan subst.m.o-kmen.dub ESSC naběračka, kuchyňský nástroj k nabírání jídla

šúlanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC toulání se, potulování se

šulstejs subst.m.o-kmen.chlap ESSC rychtář, vykonavatel správní a soudní moci v obci

šulsterstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rychtářství

šultejstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rychtářství, úřad rychtáře

šultes subst.m.o-kmen.chlap ESSC rychtář, vykonavatel správní a soudní moci v obci

šultestvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rychtářství, úřad rychtáře

šultestvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rychtářství

šumař subst.m.jo-kmen.muž ESSC zloděj

šuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šumění

šumicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC krádež

šupina subst.f.a-kmen.žena MSS šupina



šúr subst.m.i-kmen.host ESSC švagr, manželčin bratr, sestřin manžel

šúřě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC švagr, manželčin bratr, sestřin manžel

švábník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC světluška, svatojánská muška n. jiný podobný brouk

švadlé subst.f.ьja-kmen.paní ESSC švadlena

švadlena subst.f.a-kmen.žena ESSC švadlena

švadlí subst.f.ьja-kmen.paní ESSC švadlena

švadličstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živnost švadlen (

švadlka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC švadlena

švagr subst.m.o-kmen.chlap ESSC švagr, bratr manželky n. manžel sestry, pozd. též bratr manžela

švakr subst.m.o-kmen.chlap ESSC švagr, bratr manželky n. manžel sestry, pozd. též bratr manžela

švarcvorc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC rostlina s tmavě zbarveným kořenem, snad kostival lékařský n. hadí mord španělský

švec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC švec, kdo šije boty

švegr subst.m.o-kmen.chlap ESSC švagr, bratr manželky n. manžel sestry, pozd. též bratr manžela

švehláč subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták nápadný svým švitořením

švehlák subst.m.o-kmen.pták ESSC pták nápadný svým švitořením

švehlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták nápadný svým švitořením

švekr subst.m.o-kmen.chlap ESSC švagr, bratr manželky n. manžel sestry, pozd. též bratr manžela

švekrušě subst.f.ja-kmen.dušě MSS švagrová, tchyně

švéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC zloděj (?)

švestka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC švestka, plod stromu švestky

švih subst.m.o-kmen.zvuk ESSC švih, šlehnutí, prudký pohyb bičem ap.

švihánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC švihání, mrskání, bití něčím pružným

švrčala subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC drozd cvrčala n. jiný drobný pták vydávající cvrčivé zvuky

tabard subst.m.o-kmen.dub MSS vojenský nebo akademický plášť

taberna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hospoda, krčma

tabeřet subst.m.o-kmen.dub ESSC druh cukru vyznačující se bělostí

tábor subst.m.o-kmen.dub ESSC opevněné ležení husitů, posádka husitů

tábor subst.m.o-kmen.chlap ESSC tábor, táborita, příslušník radikální husitské strany se střediskem v Táboře

táborita subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC táborita, příslušník radikální husitské strany se střediskem v Táboře

tábořan subst.m.o-kmen.pán ESSC táborita, příslušník radikálního husitské strany se střediskem v Táboře

tabula subst.f.a-kmen.žena ESSC deska, čverhranný plochý předmět, zprav. z kamene n. drahého kovu

tabule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC deska, čverhranný plochý předmět, zprav. z kamene n. drahého kovu

tabulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kousek ve tvaru destičky

tadink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vyjednávání

tadiňk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vyjednávání

tafat subst.m.o-kmen.dub MSS taft

taffat subst.m.o-kmen.dub MSS taft

táfle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC kamenné desky, na kterých bylo vytesáno Desatero,

táflovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podlaží, podlaha

tah subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tah, tažení, zvl. vojska

táhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tažení, přitahování (?)

taj subst.f.i-kmen.kost ESSC taj, tajemství

tajdink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vyjednávání

tajdiňk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vyjednávání



tajdinkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjednávání

tajdiňkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjednávání

tajdynkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjednávání

tajdyňkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjednávání

tajě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC taj, tajemství

tajeděla subst.f.a-kmen.žena ESSC nauka o něčem tajném (?)

tajemnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tajemnice, důvěrnice:

tajemník subst.m.o-kmen.hoch MSS tajemník, důvěrník, sekretář

tajemnost subst.f.i-kmen.kost ESSC tajemství

tajemstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tajemství, tajnost

tajenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatajování, skrývání

tajenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tajemství, tajnost

tajenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co je tajné, tajemství

tajík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, kterou se živí prasata (?)

tajina subst.f.a-kmen.žena ESSC tajemství (?)

tajitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco tají

tajka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh hrušky

tajla subst.f.a-kmen.žena ESSC nauka o něčem tajném (?)

tajna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS část katolické mše před tzv. prefací, při níž se kněz modlí tichou modlitbu

tajnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC důvěrník, komorník,

tajnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS skrýš, ústraní

tajnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS komůrka, cela

tajník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pokladnice

tajno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tajné místo

tajnost subst.f.i-kmen.kost MSS tajemství

takánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pochlebování, lichocení

takost subst.f.i-kmen.kost MSS souhrn vlastností, jakost

tal subst.f.i-kmen.kost MSS zástava, záloha, záruka:

tál subst.f.i-kmen.kost MSS zástava, záloha, záruka:

tál subst.m.jo-kmen.meč ESSC

tál subst.m.o-kmen.dub ESSC díl, část, podíl, zvl. pozemku, dolu ap.

talácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trmácení

tále subst.f.ja-kmen.dušě MSS řeč, pověst, vypravování, příběh:

taléř subst.m.jo-kmen.meč MSS talíř

talmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC „vetešní“ trh, trh s použitými (nošenými) šaty a botami

tálník subst.m.o-kmen.hoch ESSC nádeník, dělník pracující u

talov subst.m.o-kmen.dub MSS hnis

talovenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hniloba

tamarind subst.m.o-kmen.dub MSS tamarind

tamarinda subst.f.a-kmen.žena MSS tamarind

tamaryšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tamaryšek, středomořský keř

tancmantlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC oděv, zvl. pláštík, určený k tanci

tancovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tancování, tanec

tancovnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tanečnice



tancovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo tancuje, tanečník

tancovod subst.m.o-kmen.pán MSS pořadatel tance, předtanečník

tancovódcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pořadatel tance, předtanečník

tandléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC vetešník, obchodník s použitými (nošenými) šaty a botami

tandléřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vetešnice, obchodnice s použitými (nošenými) šaty a botami, n. žena „vetešníka“

tanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rytmický pohyb, zvl. poskakování, křepčení, často doprovázené hudbou a zpěvem

tanečnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tanečnice

tanečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo tancuje, tanečník, zvl. kdo má zalíbení v tanci

tanchúz subst.m.o-kmen.dub ESSC místo určené k tancování

tant subst.m.o-kmen.dub MSS žvanění

tantéř subst.m.jo-kmen.muž MSS žvanil

tantovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podvádění, šizení

tanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hnutí mysli, vnuknutí

tápač subst.m.jo-kmen.muž MSS tonoucí, trosečník

tápanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bloudění

tapart subst.m.o-kmen.dub MSS vojenský nebo akademický plášť

tarant subst.m.o-kmen.had ESSC jedovatý hmyz, nejspíše pavouk, tarantule (?)

taras subst.m.o-kmen.dub MSS násep, bašta

tarásek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC neústupný, nepoddajný člověk

tarasinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC taras, štít

tarasnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS druh obléhacího děla

tarasnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tarasnice, dělo na boření

tarč subst.m.jo-kmen.meč MSS malý štít

tarčě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malý štít

tarmarčník subst.m.o-kmen.hoch MSS vetešník

tarmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC „vetešní“ trh, trh s použitými (nošenými) šaty a botami

tarsan subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, možná řebříček bertrám

tarsanat subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, možná řebříček bertrám

taška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC taška nošená přes rameno, torba, mošna ap.

taškář subst.m.jo-kmen.muž ESSC taškář, výrobce

tašvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC taška, torba, mošna

tata subst.m.indecl.alef pridane_lemma_ve_sl_je

tata subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC táta, otec

tatek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC táta, tatík

tatíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tatíček, tatínek

tatík subst.m.o-kmen.hoch ESSC tatík, tatínek

tatrman subst.m.o-kmen.pán ESSC šprýmař, příp. kejklíř (?)

tatrmánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lidská postavička, figurka představující člověka

tau subst.n.indecl.tau ESSC kříž bez přečnívajícího horního břevna tvarem připomínající písmeno tau řecké abecedy

taverna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hospoda, krčma

taverník subst.m.o-kmen.hoch ESSC taverník, podkomoří v uherském státě

tazač subst.m.jo-kmen.muž ESSC tazatel, žadatel o radu

tázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tázání, otázka

tazatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC tazatel



taženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS natažení, napnutí

tba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS starost, péče

tbánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pečlivost

tbánlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC dbalost, pečlivost

tčbán subst.m.o-kmen.dub MSS džbán

tčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotknutí, dotyk (?)

tečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tok

tečina subst.f.a-kmen.žena ESSC tekutý, zvl. chlévský odpad, splašky

tegl subst.m.o-kmen.dub ESSC tygl, tyglík

teglík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tyglík

těh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tah, tažení, zvl. vojska

těhař subst.m.jo-kmen.muž MSS pracující člověk

těhařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS práce (zvl. polní)

těhel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj n. pomůcka sloužící k tahání břemen (?)

těhle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC držadlo n. dveřní klika (?)

těhlín subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen (?)

těhost subst.f.i-kmen.kost ESSC hmotná tíha, těžkost

těhotnost subst.f.i-kmen.kost ESSC těhotenství, stav ženy od početí do porodu

techer subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC desítka, deset kusů

těchnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC kámen (?)

tek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC běh, útěk, prchání

těkač subst.m.jo-kmen.muž MSS běžec

těkačka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS poslíček

těkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS běhání, pobíhání

těkař subst.m.jo-kmen.muž MSS rychlý jízdní posel

teklivost subst.f.i-kmen.kost ESSC vytékání, proudění,

tekost subst.f.i-kmen.kost ESSC tok, proud

tekúcost subst.f.i-kmen.kost ESSC tok, proud, vlnobití (?)

tekutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tečení, tok

tekutina subst.f.a-kmen.žena MSS kapalina, voda:

tekutost subst.f.i-kmen.kost ESSC tekutina (?)

telák subst.m.o-kmen.hoch MSS pasák telat

telátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC telátko, malé tele

tělce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tílko, tělíčko

telček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS telátko

telčich subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina, nejspíše cizokrajná (?)

tele subst.n.nt-kmen.kuřě MSS tele

telec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tele

tělena subst.f.a-kmen.žena ESSC korporál

tělenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tělesnost, tělesná podoba

tělesenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tělesnost, tělesná podoba

tělesna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

tělesnost subst.f.i-kmen.kost MSS tělesnost, tělesná podoba

tělestnost subst.f.i-kmen.kost MSS tělesnost, tělesná podoba



tělestvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tělesnost, tělesná podoba

teletina subst.f.a-kmen.žena ESSC teletina, telecí maso

telicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kravka

telička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jalovička, ještě neotelená mladá kráva

telma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pytlík, tobolka

telmicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pytlík, tobolka

tělněnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíla (vedoucí k týlu?)

tělnost subst.f.i-kmen.kost ESSC tělesnost (?)

tělo subst.n.o-kmen.slovo kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS tělo

tělorytna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sochařství, rytectví ap.

teltěha subst.f.a-kmen.žena ESSC přikrývka, deka, houně

teltěhník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vyrábí

teltěcha subst.f.a-kmen.žena ESSC přikrývka, deka, houně

témě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
MSS temeno

témenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pramen, studánka

temenišče subst.n.jo-kmen.moře MSS pramen, studánka

temnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS temnota

temno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC temno

temnost subst.f.i-kmen.kost zaklad-cele_paradigma-temnost+tempnost MSS temnota

temnota subst.f.a-kmen.žena ESSC temnota, tma

temperancí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC tekutá směs, tekutá přísada

temperancie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC tekutá směs, tekutá přísada

temperovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střídmost, vyrovnanost, vyváženost

templ subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_neni

templ subst.m.o-kmen.dub ESSC chrám

temple subst.f.ja-kmen.dušě MSS svatyně velechrámu

tenato subst.n.o-kmen.město MSS síť

tendléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC vetešník, obchodník s použitými (nošenými) šaty a botami

tendléřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vetešnice, obchodnice s použitými (nošenými) šaty a botami, n. žena „vetešníka“

tendlmark subst.m.o-kmen.zvuk ESSC „vetešní“ trh, trh s použitými (nošenými) šaty a botami

tendlmarkt subst.m.o-kmen.dub ESSC „vetešní“ trh, trh s použitými (nošenými) šaty a botami

tenetář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce tenat

tenetce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS síťka

tenétko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tenátko, malé tenato, lovná síťka

tenetník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výrobce tenat

teneto subst.n.o-kmen.město MSS síť

tenkost subst.f.i-kmen.kost ESSC tenkost, jemnost

tenor subst.m.o-kmen.dub ESSC tenor, vysoký mužský hlas

tentotroka subst.f.a-kmen.žena ESSC bájné zvíře

tentotroka subst.m+f.a-kmen.vladyka pridane_lemma_ve_sl_je

teologie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC teologie, nauka o Bohu, bohosloví

teorika subst.f.a-kmen.žena ESSC teoretické poučení, návod

těpal subst.m.o-kmen.had ESSC kaprovitá ryba



tepéšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kobereček (zvl. nástěnný), malý čaloun

teplicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS teplá pramenitá voda

teplo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC teplo, hřejivý stav

teplost subst.f.i-kmen.kost MSS teplost, teplo

teplota subst.f.a-kmen.žena MSS teplost, teplo

tercí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS jedna z církevních modliteb, tzv. hodinek

terciána subst.f.a-kmen.žena ESSC zimnice se záchvaty ob den

tercie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS jedna z církevních modliteb, tzv. hodinek

terč subst.m.jo-kmen.meč MSS malý štít

terčě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malý štít

terčev subst.m.o-kmen.had ESSC pták toho jména, tetřev (?)

terčíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC okrouhlý štítek připomínající malý terč

terebentina subst.f.a-kmen.žena ESSC pryskyřice zvl. jehličnatých stromů užívaná v lékařství

terebinkt subst.m.o-kmen.dub MSS terebint

terebint subst.m.o-kmen.dub MSS terebint

terebintina subst.f.a-kmen.žena ESSC pryskyřice zvl. jehličnatých stromů užívaná v lékařství

tereniabin subst.m.o-kmen.dub ESSC na vzduchu tuhnoucí chutný výměšek některých rostlin (např. tamaryšku), mana

terepentina subst.f.a-kmen.žena ESSC pryskyřice zvl. jehličnatých stromů užívaná v lékařství

teristr subst.m.o-kmen.dub ESSC arabský ženský oděv

terkléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC lisař, řemeslný výrobce lisů n. ten, kdo lis obsluhuje

termín subst.m.o-kmen.dub ESSC termín, odborný název

terpentina subst.f.a-kmen.žena ESSC pryskyřice zvl. jehličnatých stromů užívaná v lékařství

tersan subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství

terynkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC lživá, nesmyslná řeč, smyšlenka

teřbuch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC břicho (?)

těřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC běh

teřich subst.m.o-kmen.zvuk MSS břicho

teřicháč subst.m.jo-kmen.muž MSS břicháč

tes subst.m.o-kmen.dub ESSC poražený a otesaný kmen n. jeho část

tesač subst.m.jo-kmen.muž MSS tesař

tesačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tesařská sekyra

tesák subst.m.o-kmen.hoch MSS tesař

tesák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jednosečný nástroj k

tesánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC otesávání, opracovávání sekáním

tesař subst.m.jo-kmen.muž MSS tesař

tesařík subst.m.o-kmen.hoch ESSC prostý tesař

tesařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tesařství, tesařské řemeslo

tesařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tesařství, tesařské řemeslo

tesec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kameník:

tesklenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tesknota, stesk

tesklivost subst.f.i-kmen.kost MSS tesknota, stesk

tesklost subst.f.i-kmen.kost ESSC smutek

teskně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úzkost, n. lítost (?)

teskněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC lítost



těskno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC těsná blízkost

tesknost subst.f.i-kmen.kost MSS tesknost, stesk, truchlivost, smutek, zármutek, hoře, žal:

tesknoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC pocit nejistoty, pochybnost

tesknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stesk, truchlivost, smutek

tesla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tesařská sekyra

teslík subst.m.o-kmen.zvuk MSS sekyra, teslice

těsnost subst.f.i-kmen.kost ESSC stísněnost, malý prostor

test subst.f.i-kmen.kost zaklad-bezkoncovkove_tvary-test/tvary_s_koncovkou-test+tst+ct pridane_lemma_ve_sl_je tchyně

test subst.m.i-kmen.host zaklad-bezkoncovkove_tvary-test/tvary_s_koncovkou-test+tst+ct MSS tchán:

test subst.m.o-kmen.dub ESSC hutnická keramická nádoba k tavení n. přepalování stříbra ap.

těsta subst.f.a-kmen.žena ESSC cesta, upravený (zvl. jednoduchý) pruh země sloužící pěší n. jízdní přepravě někoho, něčeho někam, zř. stezka n. pěšina;

testament subst.m.o-kmen.dub ESSC smlouva

testamentář subst.m.jo-kmen.muž ESSC svědek aktu závěti

těsto subst.n.o-kmen.město ESSC těsto, tvárná hmota z mouky, tekutiny a dalších přísad, následně různě tvarovaná a určená k jídlu po tepelné úpravě

těščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trápení, zármutek

těšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potěšení, potěcha, radost

těšitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC utěšitel, kdo někoho utěšuje,

teta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC pokrevní teta, matčina n. otcova sestra

tetčěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC syn ‚tety‘, otcovy n. matčiny sestry

tetčic subst.m.jo-kmen.vítěz MSS tetin syn, bratranec

tetěn subst.m.o-kmen.pán ESSC syn

tetěně subst.n.nt-kmen.kuřě MSS tetino dítě

tetěnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tetin syn, bratranec

tetieně subst.n.nt-kmen.kuřě MSS tetino dítě

tětiva subst.f.a-kmen.žena ESSC tětiva, pružné vlákno napjaté v luku

tětivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tenký opasek, pásek

tetka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS teta

tetrarcha subst.f.a-kmen.žena ESSC jedna ze čtyř částí země podléhající samostatnému vladaři, správci

tetrarcha subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC tetrarcha, správce, vladař jedné ze čtyř částí země, n. jeden ze čtyř vládců jedné země

tetrarchie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC jedna ze čtyř částí země podléhající samostatnému vladaři, správci, n. země rozdělená do čtyř částí podléhajících různým vladařům, správcům (?)

tetřěv subst.m.o-kmen.had ESSC tetřev, křepelka nebo jiný podobný větší lovný pták

tetřěvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tetřev nebo jiný podobný větší lovný pták

tetřěvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC samice

tetřěvina subst.f.a-kmen.žena ESSC plod (nažka) břízy, mající tvar letícího

tetřicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS proso:

text subst.m.o-kmen.dub ESSC zapsané, písemně zaznamenané dílo

těžar subst.m.o-kmen.chlap E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

těžarstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obchod, obchodování

těžař subst.m.jo-kmen.muž MSS obchodník, kupec

těžařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obchod, obchodování

těženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výtěžek půdy, úroda

těžieř subst.m.jo-kmen.muž MSS obchodník, kupec



těžieřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obchodnice

těžkoslec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zásada, základní věta, axiom

těžkost subst.f.i-kmen.kost MSS tíha, tíže

tchán subst.m.o-kmen.pán ESSC tchán, otec manžela n. manželky

tchyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC tchyně, matka manžela n. manželky

tieh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tah, tažení, zvl. vojska

tiehlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj n. pomůcka sloužící k tahání břemen (?)

tielce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tílko, tělíčko

tiemě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
MSS temeno

tiepal subst.m.o-kmen.had ESSC kaprovitá ryba

tiepánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC namáhavý, únavný pohyb, trmácení, plahočení ap.

tiesař subst.m.jo-kmen.muž GbSlov Caesar;

tiesařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS císařství

tiesařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS císařství

tieskn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tíseň, těžkost, nesnáz:

tieskň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

tiesn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tíseň, těžkost, nesnáz:

tiesň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tíseň, těžkost, nesnáz:

tiesně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tisknutí, svírání, tlačení

tiež subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC tíže, tíha

tiežě subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC tíže, tíha

tihla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tabulka, plochý deskovitý útvar (

tichen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vánek, jemný větřík (?)

ticho subst.n.o-kmen.klubko MSS ticho

tichost subst.f.i-kmen.kost MSS tichost, mírnost, jemnost

tichota subst.f.a-kmen.žena MSS tichost, mírnost, jemnost

tichovět subst.m.o-kmen.dub ESSC mírný vítr, vánek, zefýr

tichoviet subst.m.o-kmen.dub ESSC mírný vítr, vánek, zefýr

tichovietr subst.m.o-kmen.dub ESSC mírný vítr, vánek, zefýr

tik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hedvábná látka s výrazným pravidelným vzorem, dykyta (

tík subst.m.o-kmen.hoch ESSC tatínek (?)

tingovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpouštění, zvl. vedoucí ke změně podstaty

tinktura subst.f.a-kmen.žena ESSC tekutina vzniklá louhováním n. máčením něčeho

tipa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC čarodějka (?)

tipec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptačí choroba projevující se hlenovitým potažením jazyka, tipec (

típek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ptačí choroba projevující se hlenovitým potažením jazyka (

tipel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC polodrahokam vyznačující se bělavým povlakem, zvl. objevujícím se v pruzích, sloužící k zastavení krve, sardonyx (?)

tipet subst.m.t-kmen.loket E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tipec (

tis subst.m.o-kmen.dub MSS tis

tisan subst.m.o-kmen.pán MSS velitel tisíce vojáků

tisícník subst.m.o-kmen.hoch MSS velitel tisíce vojáků

tisk subst.m.o-kmen.zvuk MSS tisknutí, tlak:

tískanina subst.f.a-kmen.žena ESSC mléčný výrobek vzniklý tlačením n. lisováním, sýr n. tvaroh (?)



tisknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tlačení, tisknutí, tlak

tista subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS fena, čubka

tistka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS fena, čubka

tisúcník subst.m.o-kmen.hoch MSS velitel tisíce vojáků

tiščenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC mléčný výrobek vzniklý tlačením n. lisováním, sýr n. tvaroh (?)

tiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tlačení, tisknutí, tlak

tiščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC naléhání, nucení, nátlak, násilné působení

tiščenina subst.f.a-kmen.žena ESSC mléčný výrobek vzniklý tlačením n. lisováním, sýr n. tvaroh (?)

tišen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vánek, větřík, mírně vanoucí, poklidně se pohybující vzduch

tišina subst.f.a-kmen.žena ESSC ticho, klid

tišn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vánek, větřík, mírně vanoucí, poklidně se pohybující vzduch

titan subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina vysokého vzrůstu, např. smldník, třemdava ap.

titl subst.m.o-kmen.dub ESSC titla, znaménko pro zkratku umístěné nahoře nad písmenem (n. písmeny)

titul subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

titul subst.m.o-kmen.dub ESSC titul, specifikující pojmenování, přídomek

tižba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS čižba

tkáčě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS kdo nemá vlastní sídlo

tkadlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tkadlec, kdo se řemeslně zabývá tkaním látek

tkadlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tkadlena

tkadličstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tkalcovství, tkalcovské řemeslo, tkalcovská živnost

tkadlišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC vratidlo, válec u tkalcovského stavu, na který se navíjí osnova

tkadlně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brdlo, tkalcovské brdo, část tkalcovského stavu (?)

tkadlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tkanice, šňůrka

tkadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj užívaný při tkaní (?)

tkanečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

tkanicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tkanice, šňůrka

tkanička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tkanička, úzký tkaný pásek sloužící k upevnění, zavázání, ozdobení něčeho

tkaničkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

tkaničkářník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

tkaničnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC manželka

tkaničník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce

tkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tkaní

tkánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tkanina

tknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dotknutí, dotek

tkýř subst.m.jo-kmen.muž ESSC potulný herec n. student

tkys subst.m.o-kmen.chlap ESSC pobuda, povaleč, tulák (?)

tla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hmota, látka, pralátka (?)

tlačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šlapání

tlačič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se zabývá

tlačidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spodní část nohy (zvl. chodidlo?), na niž doléhá tlak a tíha celého těla

tlačitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se zabývá

tlachač subst.m.jo-kmen.muž MSS tlachal

tlaka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vlas, chlup

tlama subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC tlama, huba, zvířecí ústa,



tlamánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tlachání, žvanění

tlampánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tlachání, žvanění

tlapa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS tlapa

tlatolišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC louže, kaluž, n. mokré, podmáčené místo (?)

tlelost subst.f.i-kmen.kost ESSC tlení, hnití

tlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tlení, hnití

tlesk subst.m.o-kmen.zvuk MSS tleskání, pleskání

tleskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tleskání, pleskání

tlesktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tleskání, pleskání

tleščičky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řehtačka, klepačka ap., předmět užívaný malomocnými vydávající pleskavý n. klapavý zvuk

tleščky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řehtačka, klepačka ap., předmět užívaný malomocnými vydávající pleskavý n. klapavý zvuk

tletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tlení, hnití

tluč subst.f.i-kmen.kost ESSC šrot, obilná drť ap., roztlučené, rozdrcené n. nahrubo semleté obilí

tlučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tlučení, narážení

tlúk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nástroj k tlučení n. na roztloukání, např. tlouk, palice, kyj

tlukač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo tluče

tlum subst.m.o-kmen.dub ESSC velké množství lidí, shluk,

tlumač subst.m.jo-kmen.muž MSS tlumočník, vykladač

tlumočník subst.m.o-kmen.hoch ESSC brašnář, řemeslný výrobce

tlumok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cestovní zavazadlo sloužící k uložení objemnějších věcí, např. tlumok, brašna, taška, vak

tlust subst.m.o-kmen.had ESSC ryba, snad tloušť (?)

tlustan subst.m.o-kmen.had ESSC ryba, snad tloušť (?)

tlustěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tlustá žena

tlustnost subst.f.i-kmen.kost ESSC tloušťka, otylost, vlastnost toho, kdo je nadměrně tlustý

tlustost subst.f.i-kmen.kost MSS tloušťka

tlúšč subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC

tlúšč subst.m.jo-kmen.meč ESSC masitá houba

tlúščě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS tloušťka:

tlušě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC podstata (?), n. hmota, (pra)látka (?)

tma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tma

tmavost subst.f.i-kmen.kost ESSC tma, temnota, nedostatek světla

tobola subst.f.a-kmen.žena ESSC tobola, tobolka, brašna ap., cestovní zavazadlo

tobolář subst.m.jo-kmen.muž ESSC brašnář, řemeslný výrobce

tobolečnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena

tobolečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC brašnář, řemeslný výrobce

tobolicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tobolka

tobolička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tobolka, podlouhlé pouzdro plodu chránící semena uložená uvnitř

tobolka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tobolka

tobolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC brašnář, řemeslný výrobce

točenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS stuha

točenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stužka

točenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC točení, otáčení, otáčivý pohyb

točeník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ozdobný předmět, šperk (snad prsten?) vzniklý stáčením použitého materiálu

točenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vysoký biret



točidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rumpál, hašple, zařízení na zdvíhání břemen

tóčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vytáčka, vykrucování, výmluva

točník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ozdobný předmět vzniklý stáčením použitého materiálu

tok subst.m.o-kmen.zvuk MSS tok, proud

ťok subst.m.o-kmen.pták ESSC pták vydávající hlasité zvuky (?)

tolikost subst.f.i-kmen.kost ESSC shodný, totožný,

tóně subst.f.ja-kmen.dýně MSS tůně

tonina subst.f.a-kmen.žena MSS druh ryb:

tonutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tonutí, propadání něčemu nežádoucímu

topas subst.m.o-kmen.dub MSS topas

topaz subst.m.o-kmen.dub MSS topas

topenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS topinka

topenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS topinka

toṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatopování, zaplavování vodou

toṕenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krajíc chleba

toṕénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krajíc chleba

topič subst.m.jo-kmen.muž ESSC topič, kdo topí

topička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC topička, žena obstarávající topení

topidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jímka na vodu v dole

topinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS topinka

topol subst.f.i-kmen.kost ESSC topol n. jiný podobný strom rostoucí u vody a na vlhkých místech

topol subst.m.o-kmen.dub ESSC topol n. jiný podobný strom rostoucí u vody a na vlhkých místech

topolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC topolový porost, lesík

topolinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plod topolu

topořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC topoření, tuhnutí a vztyčování

topořišče subst.n.jo-kmen.moře MSS topůrko

tořič subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina připomínající kořenem varlata, užívaná na povzbuzení pohlavního pudu nebo k léčení pohlavních orgánů (?), tořič (Ophrys L.) nebo vstavač (Orchys L.)

tořičník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC „tořič“

touš subst.m.jo-kmen.meč MSS dvě oka při hře v kostky

tovara subst.m+f.a-kmen.vladyka ESSC druh, spojenec (

tovaryš subst.m.jo-kmen.muž MSS druh, společník

tovaryšeň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společenství, skupina osob spojených něčím společným n. pospolnost, úzký vztah, zvl. příbuzenský (?)

tovaryška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS družka, společnice

tovaryšstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spolek, společenství, společnost

tovařistvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spolek, společenství, společnost

tovařiš subst.m.jo-kmen.muž MSS druh, společník

tovařišek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS druh

tovaříšek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kamarád, přítel, kamarádíček, přítelíček

tovařišenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obcování, společné přebývání

tovařišicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC družka, tovaryška

tovařišie subst.f.ьja-kmen.zmie MSS tovaryšstvo

tovařiška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS družka, společnice

tovařišně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC společenství, skupina osob spojených něčím společným n. pospolnost, úzký vztah, zvl. příbuzenský (?)

tovařišník subst.m.o-kmen.hoch ESSC společník



tovařišstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spolek, společenství, společnost

tovařišstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spolek, společenství, společnost

tracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utrácení

tracún subst.m.o-kmen.dub ESSC dracoun, ozdobná zlatá n. stříbrná nit

tračec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS řetěz, řetízek, náhrdelník

traček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC řetěz (řetízek) sloužící zvl. jako ozdoba hrdla

tragant subst.m.o-kmen.dub ESSC dragant, ztvrdlá šťáva z lodyh kozince užívaná v lékařství

trajlink subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dutá míra s obsahem tří čtvrtin

trak subst.m.o-kmen.zvuk MSS trakař

trakač subst.m.jo-kmen.meč ESSC trakař

trakař subst.m.jo-kmen.meč MSS trakař

trakt subst.m.o-kmen.dub MSS naříkavý nápěv, žalm

traktát subst.m.o-kmen.dub MSS spis, pojednání

traktátec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pojednání, zvl. menšího rozsahu, spisek

trám subst.m.o-kmen.dub ESSC trám, kláda, břevno

trámec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší

trank subst.m.o-kmen.zvuk MSS nápoj (léčivý)

traňk subst.m.o-kmen.zvuk MSS nápoj (léčivý)

trant subst.m.o-kmen.pán ESSC trhan n. potrhlec (?)

trapec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS prorok

trápenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trápení, týrání, mučení

trapič subst.m.jo-kmen.muž ESSC trapič, trýznitel

trata subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC ohraničený pás pozemků,

tráta subst.f.a-kmen.žena MSS ztráta

tráva subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC tráva, byliny rostoucí v souvislých porostech a sloužící jako potrava, zvl. jako píce

trávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo stravuje své jmění, rozhazovač

trávenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS otrávení

trávenina subst.f.a-kmen.žena MSS jed, otravná látka

travicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS tráva, travička

travička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC travička, tráva, zvl. nehojná

travina subst.f.a-kmen.žena ESSC travina, bylina

trávnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC trávnice, v trávě rostoucí jahody

trávníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trávníček, malý trávník

trávnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trávnice, v trávě rostoucí jahody

travník subst.m.o-kmen.hoch ESSC travič, kdo vyrábí n. podává zdraví škodlivé kouzelné přípravky

trávník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC trávník, travnatý pozemek, pažit

trávnost subst.f.i-kmen.kost ESSC trvalost, trvání (?)

travost subst.f.i-kmen.kost ESSC trvalost, trvání

travstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytrvalost

subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC travič, kdo vyrábí n. podává zdraví škodlivé kouzelné přípravky

subst.m.o-kmen.hoch ESSC travič, kdo vyrábí n. podává zdraví škodlivé kouzelné přípravky

subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC travička, žena vyrábějící n. podávající otravné přípravky

trčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC střetnutí, srážka, potyčka

trdelce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé



trdlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

trdlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trdlo, třecí palička

trdlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC třecí nádoba (hmoždíř ap.)

trdlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trdlo, palice

tref subst.m.o-kmen.dub ESSC být vhodný, hodit se

trékružieř subst.m.jo-kmen.meč ESSC kroužkové brnění (pancíř) z trojitého drátu

trémistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC trojnásobný

trén subst.m.o-kmen.dub ESSC drachma, váhová jednotka čítající tři skrupuly

trénožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třínožka, domácí nářadí (nádoba?) o třech nohách

trepka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dřevák, trepka, pantofel:

trepkař subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo chodí v „trepkách“

trérožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pánev stavěná přímo nad oheň:

tresktač subst.m.jo-kmen.muž MSS karatel

treskták subst.m.o-kmen.hoch ESSC karatel, napominatel

tresktaliva subst.f.a-kmen.žena ESSC antická hra s káravými proslovy (?)

tresktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kárání, pokárání

tresktatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC karatel, napominatel

trest subst.f.i-kmen.kost
zaklad-bezkoncovkove_tvary-trest+třest/tvary_s_koncovkou-

trest+trst+třst+třt
MSS třtina, rákos

trestánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kárání, pokárání

trestař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo někoho uráží (svým napomínáním; ?)

tréstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá třtina

tret subst.m.o-kmen.dub ESSC zpěv (k tanci?)

tretelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zpěvák

treterovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prozpěvování, zpěv (pro radost, k tanci ap.)

tretna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výtka, hana (?)

tretovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zpěvák

tréúhelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC trojúhelník

tréváha subst.f.a-kmen.žena ESSC typ váhy (?)

trh subst.m.o-kmen.zvuk MSS trhnutí, pohyb

trhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zloděj (tj. kdo trhá lidem váčky s penězi)

trhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trhání, rvaní, drásání

trhlen subst.m.o-kmen.dub ESSC nástroj na čištění lnu, drhlen (?)

trhlena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS potrhlice, ztřeštěná žena

trhlík subst.m.o-kmen.hoch MSS potrhlík, blázen, hlupák

trhlost subst.f.i-kmen.kost MSS potrhlost, bláznivost

trhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trhnutí

trhodějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trhovec

trhodějec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trhovec

trhoděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kupčení

trhovan subst.m.o-kmen.pán ESSC trhovec

trhovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obchodník, kupec, kramář

trhovišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC tržiště, náměstí

trhovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obchodování



triák subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov lék pro uštnutí, pak lék vůbec;

tribun subst.m.o-kmen.pán ESSC tribun, velitel vojska (vojenského oddílu)

trifera subst.f.a-kmen.žena ESSC lék skládající se ze tří složek

trk subst.m.o-kmen.zvuk MSS pohyb, ruch, shon:

trleč subst.m.jo-kmen.muž ESSC potrhlík, blázen (?)

trlek subst.m.o-kmen.hoch MSS potrhlík, blázen, hlupák

trlena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS potrhlice, ztřeštěná žena

trlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS trdlice, nástroj k ručnímu lámání lnu, konopí

trlík subst.m.o-kmen.hoch MSS potrhlík, blázen, hlupák

trlikáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC zpěvák zdobící svůj zpěv rytmicko-melodickým členěním

trlikánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdobení zpěvu založené na jeho rytmicko-melodickém členění

trn subst.m.o-kmen.dub MSS trn

trnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý trn

trníce subst.n.jo-kmen.moře MSS trní

trnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trní

trnina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC plot z trní

trnišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo zarostlé trním

trnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS planá hruška

trnoslava subst.f.a-kmen.žena ESSC plod keře (slívy trnoslívky?)

trnovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC křoví, zarostlá, neobdělávaná půda

trnož subst.m.jo-kmen.meč ESSC podnoží, podpora pod stolem na opření nohou

trnožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá stolička, pův. třínohá

trnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trnutí, tuhnutí, ztrácení pohyblivosti

trocišek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lékárnický pamlsek

trojan subst.m.o-kmen.dub ESSC tribrach, stopa složená ze tří krátkých slabik

troječstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trivium (první tři disciplíny ze sedmi svobodných umění)

trojekút subst.m.o-kmen.dub ESSC trojúhelník

trojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trojnásobení, ztrojení

trojepiesn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vítězství

trojicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC skupina tří osob nebo věcí

trojnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC trojitost (?)

trojnost subst.f.i-kmen.kost MSS trojitost, trojdílnost

trojúhelník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC trojúhelník

trojzvuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC triumf, vítězství

troks subst.m.o-kmen.chlap ESSC jídlonoš

troky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum ESSC velká dřevěná podlouhlá, široce otevřená nádoba, zvl. necky, troky (lid.)

tróky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum ESSC velká dřevěná podlouhlá, široce otevřená nádoba, zvl. necky, troky (lid.)

trón subst.m.o-kmen.dub MSS trůn

tróska subst.f.a-kmen.žena
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

trósek+trosek+trósk+trosk/tvary_s_koncovkou-trósk+trosk
MSS struska

troskel subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

troskel subst.m.o-kmen.dub ESSC ošklivost, snad smrad (?)

troskotánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztrhávání se

trošička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trošička, malá troška (?)



troška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC troška, nepatrné množství

trošt subst.m.o-kmen.dub MSS útěcha, naděje

trotišek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lékárnický pamlsek

trpedlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trpělivost, strpení

trpědlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trpělivost, strpení

trpedlenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trpělivost, shovívavost

trpědlenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trpělivost, shovívavost

trpědlivost subst.f.i-kmen.kost MSS trpělivost, strpení

trpedlnenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trpělivost

trpědlnenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trpělivost

trpedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS trpělivost, strpení

trpědlnost subst.f.i-kmen.kost MSS trpělivost, strpení

trpelenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trpělivost

trpělenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trpělivost

trpělitedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC trpěná věc

trpelitednost subst.f.i-kmen.kost ESSC trpěná věc

trpělivost subst.f.i-kmen.kost zaklad-cele_paradigma-trpělivost+trpelivost MSS trpělivost, strpení

trpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trpění, trápení, utrpení, útrapy

trpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trpění, trápení, utrpení, útrapy

trpitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC trpitel, kdo trpí, kdo snáší utrpení

trpka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plod planě rostoucího keře n. stromu, snad trnky

trpkost subst.f.i-kmen.kost ESSC trpkost, trpká, svíravě hořká chuť

trpkoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC trápení, utrpení

trpkyně subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC cizokrajný strom, snad druh akácie

trpnost subst.f.i-kmen.kost MSS trpělivost, schopnost trpět

trpovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj k mučivému vykonávání trestu smrti ve tvaru kříže n. vidlice,

trpven subst.m.o-kmen.dub ESSC nejtvrdší železo, ocel, n. diamant (?)

trstel subst.m.o-kmen.dub ESSC pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia), rostlina s nevětveným stonkem

trstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS třtinový porost

trstina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS třtina

trstinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porost vlhkomilných rostlin s dutými nevětvenými stonky a štíhlými, dlouhými listy, např. rákosí, šáchorový porost ap.

trstinišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde roste

trstinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tenká, slabá

tršě subst.f.ja-kmen.přě ESSC houba (?)

trt subst.f.i-kmen.kost MSS tření

trticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC luštěnina, zvl. cizrna,

trtina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC drtiny, odpad při broušení, řezání ap.

trúba subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS trouba, trubka:

trubač subst.m.jo-kmen.muž ESSC trubač, kdo troubí, duje na troubu, trubku, roh

trubák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo dělá

trubař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo dělá

trubicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS trouba, trubka

trubička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trubička, rourka, malá

trúbina subst.f.a-kmen.žena MSS (hlásná) trouba



trubka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

trubky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS název židovských svátků:

trúbník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo troubí na

truc subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC vzdorovitý člověk

trúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úder, náraz (?)

trud subst.m.o-kmen.dub MSS námaha

trúd subst.m.o-kmen.dub ESSC troud

trudotvářina subst.f.a-kmen.žena ESSC malomocenství, projevující se zvl. na tváři

trudovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chorobné zarudnutí kůže v obličeji (?)

trudovatenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS malomocenství, lepra

trudovatina subst.f.a-kmen.žena MSS malomocenství, lepra

trudovatnost subst.f.i-kmen.kost ESSC chorobné zarudnutí kůže v obličeji (?)

trudovatost subst.f.i-kmen.kost MSS malomocenství, lepra

trudovatsvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC malomocenství

trudovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS malomocenství, lepra

truhla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS truhla

truhlář subst.m.jo-kmen.muž ESSC truhlář, výrobce truhel, skříní ap.

truhlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC menší

truhlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

truchlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC truchlení, oddávání se smutku, lítosti

truchľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC truchlení, oddávání se smutku, lítosti

truchlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC smutek, lítost

truchlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC smutek (?)

truchlost subst.f.i-kmen.kost MSS truchlivost, smutek

truchlota subst.f.a-kmen.žena ESSC utrpení, trýzeň

truksas subst.m.o-kmen.chlap MSS jídlonoš

truksastvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad jídlonoše, stolníka

truksatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jídlonoš, stolník

trulant subst.m.o-kmen.pán ESSC trulant, hlupák

trunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hlt, doušek, napití

truňk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC hlt, doušek, napití

trunkát subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo se stravuje společně s jinými (?)

trúp subst.m.o-kmen.had ESSC trubec

trúp subst.m.o-kmen.chlap ESSC „chlap“

trupec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS špalek, pařez

trupel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hromada, hmota, kus

trus subst.m.o-kmen.dub MSS utroušený kousek

trusk subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba (?)

truska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

truskač subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina, snad truskavec, rdesno ptačí, n. jiná podobná rostlina vydávající při utržení praskavý zvuk

truskanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC truskavec, rdesno ptačí, nebo jiná podobná rostlina vydávající při utržení praskavý zvuk

truskavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC truskavec, rdesno ptačí, nebo jiná podobná rostlina vydávající při utržení praskavý zvuk

truskavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC truskavec, rdesno ptačí, nebo jiná podobná rostlina vydávající při utržení praskavý zvuk

truskavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC truskavec, rdesno ptačí, nebo jiná podobná rostlina vydávající při utržení praskavý zvuk



trustolom subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná k zahánění ďábla

truzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trápení, utrpení, namáhání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC troubení, vydávání zvuku pomocí

trvalost subst.f.i-kmen.kost MSS trvalost, trvanlivost

trvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trvání

trvánlivost subst.f.i-kmen.kost MSS trvalost, trvanlivost

trvavost subst.f.i-kmen.kost MSS trvalost, trvanlivost

trybule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC okoličnatá rostlina užívaná v lékařství, kerblík

trychtér subst.m.o-kmen.dub ESSC trychtýř, nálevka

trychtéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC trychtýř, nálevka

trysk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC (?)

trýzeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trýzeň, utrpení, soužení

trýzn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trýzeň, utrpení, soužení

trýzněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trýznění, trápení, soužení

trýznitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC trýznitel, kdo trýzní, trápí

tryzňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS trýznění, trápení, soužení

trž subst.f.i-kmen.kost ESSC dřeň, jádro

trž subst.m.i-kmen.náv pridane_lemma_ve_sl_je

tržě subst.f.ja-kmen.přě ESSC smutek, zármutek

tržebník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC lomikámen nebo jemu podobná rostlina

tržec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé tržiště

tržen subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je potrhlý, bláznivý (?)

trženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS potrhlý člověk, blázen

trženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kupčení

trženina subst.f.a-kmen.žena MSS potrhlý člověk

trženina subst.m+f.a-kmen.vladyka pridane_lemma_ve_sl_je

tržišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC tržiště, prostor pro konání trhů

tržnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vytržení mysli, n. vztek (?)

třapec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střapec

třas subst.m.o-kmen.dub MSS třesení

třasavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc, při níž se nemocný třese, zimnice,

třáslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pruh

třasochvost subst.m.o-kmen.had ESSC pták, který potřásá chvostem, třasořitka, konipas

třbuchan subst.m.o-kmen.dub ESSC pichlavá rostlina, pcháč

třě subst.f.ja-kmen.přě ESSC tlačenice, nával (?)

třěbnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nouze, bída, chudoba

třěbule subst.f.ja-kmen.dušě ESSC okoličnatá rostlina užívaná v lékařství, kerblík

třěmdala subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. třemdava bílá

třěmdalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. třemdava bílá

třěmdava subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. třemdava bílá

třemen subst.m.n-kmen.kámen MSS hudební nástroj, lyra

třemcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS střemcha

třemklovce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, snad koprník (?)

třěn subst.m.o-kmen.dub ESSC rukojeť, držadlo, jílec



třěndala subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. třemdava bílá

třěnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rukojeť, držadlo, jílec

třěnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nařezané dřevo, prkno

třěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řezání

třenovník subst.m.o-kmen.zvuk MSS třenovní zub

třěnovník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC třenový zub, zub mezi špičákem a stoličkou sloužící k rozmělňování (tření) potravy

třěp subst.m.o-kmen.dub MSS střep, střepina

třepačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

třepačka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třěpačka

třěpačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hadr na čištění koní

třěpec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střapec

třeṕeň subst.f.ja-kmen.obnož E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ozdoba skládající se z jednotlivých, navzájem spojených nití ap. (třásně, střapec aj.)

třeṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ozdoba skládající se z jednotlivých, navzájem spojených nití ap. (třásně, střapec aj.)

třepet subst.m.o-kmen.dub ESSC hněv, zlost

třepetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC třepetání, chvění, mírné pohybování

třepilost subst.f.i-kmen.kost ESSC vnitřní orgán, vnitřnost (?)

třěpina subst.f.a-kmen.žena MSS střepina

třěpinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší nádobka

třěs subst.m.o-kmen.dub MSS třesení

třěsavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc, při níž se nemocný třese, zimnice,

třěsenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC třesení, otřásání se něčeho

třěsk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC třesk, třesknutí, třeskavá rána

třěskač subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina s praskavě se lámající lodyhou, zvl. truskavec ptačí

třěskáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina s praskavě se lámající lodyhou, zvl. truskavec ptačí

třěskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC praskot, hřmot, lomoz

třěskota subst.f.a-kmen.žena MSS třesení, chvění

třěslka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třesavka, zimnice, horečka

třěsochvost subst.m.o-kmen.had ESSC pták, který potřásá chvostem, třasořitka, konipas

třěsutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co se třese, např. třásně (?)

třěščenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ztřeštěnec, potrhlík

třěščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC třeštění, hlomoz, pronikavý zvuk

třěšně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třešeň, ovocný strom s plody třešněmi

třeta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC tercie, liturgická modlitba stanovená na třetí hodinu dne (počítáno od východu slunce)

třetačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třetidenní zimnice

třeťačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třetidenní zimnice

třeťátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obilná dávka rovnající se třetině výnosu

třetenek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC had (?)

třeticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC do třetice, na potřetí, na třikrát

třetina subst.f.a-kmen.žena ESSC třetina, třetí díl

třetinicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC třetidenní zimnice (sr. ESSČ s.v.

třetinnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC třetidenní zimnice (sr. ESSČ s.v.

třěvce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

třěvdava subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. třemdava bílá

třěvec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, jejíž květ svým tvarem připomíná střevíc (?)



třěví subst.m.ьjo-kmen.řebří ESSC střevíc, obuv, zvl. nízká

třěvíc subst.m.jo-kmen.peniez MSS střevíc

třěvíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS střevíček

třěvle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC malá ryba, zvl. střevle potoční

třěvník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá rostlina (tužebník, mochyně židovská třešeň ap.) užívaná k léčení žaludečních n. střevních chorob a potíží s ledvinovými kameny

třěvo subst.n.o-kmen.město MSS střevo

třěvosměd subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen tvořící se vlaštovkám v útrobách (?)

třícěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trojcestí, rozcestí tří cest

třidcátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třicátek, poplatek ve výši třicetiny celkové hodnoty poplatného zboží n. majetku

třidcátník subst.m.o-kmen.hoch ESSC velitel oddílu třiceti vojáků

třied subst.m.o-kmen.dub ESSC pořadí, řada

třieda subst.f.a-kmen.žena MSS střídání, pořadí, řada

třiedicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ulice

třiedka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

třiedníček subst.m.o-kmen.hoch MSS kaplánek

třiedničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úřad

třiedník subst.m.o-kmen.hoch MSS zástupce

třiepček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC malý

třiepek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hliněný střep

třieska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tříska, štěpina, odštěpek

třieslník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vydělávající kůže pomocí

třieslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tříslo, části některých rostlin, zvl. jejich kůra, užívané k vydělávání kůží

třiesně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třáseň, třepení

třiešč subst.f.i-kmen.kost ESSC (?)

třieščička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

třieščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC malá

tříhrannost subst.f.i-kmen.kost ESSC trojhrannost

tříhranost subst.f.i-kmen.kost ESSC trojhrannost

tříkútnost subst.f.i-kmen.kost ESSC tříúhlost

tříletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC období trvající tři roky

třín subst.m.o-kmen.dub ESSC drachma, váhová jednotka čítající tři skrupuly

třínožka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC třínožka, židle, sedadlo, podstavec ap. o třech nohách

třízubnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj mající tři zuby, snad menší trojzubec (?)

třmen subst.m.n-kmen.kámen MSS hudební nástroj, lyra

třpaslek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS trpaslík

třpaslík subst.m.o-kmen.hoch ESSC trpaslík,

třpaslkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC trpaslice, žena tři

třskolna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC palice, kyj

třstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS třtinový porost

třtie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS třtinový porost

třtinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porost vlhkomilných rostlin s dutými nevětvenými stonky a štíhlými, dlouhými listy, např. rákosí, šáchorový porost ap.

třtinišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde roste

třtinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tenká, slabá



třtiticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC luštěnina, zvl. cizrna,

tsketa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC divoké nebezpečné zvíře

tsketa subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_je

tščě subst.f.ja-kmen.přě zaklad-cele_paradigma-tšč+čt+čč+čšč MSS tchyně

tščicě subst.f.ja-kmen.dušě zaklad-cele_paradigma-tščic+ččic+čtic+čščic MSS sklíčenost, tesklivost, strast

tšticě subst.f.ja-kmen.dušě zaklad-cele_paradigma-tščic+ččic+čtic+čščic MSS sklíčenost, tesklivost, strast

tucí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC tavitelná sloučenina zinku užívaná jako přísada do léčiv

tucián subst.m.o-kmen.dub ESSC tavitelná sloučenina zinku užívaná jako přísada do léčiv

tucie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC tavitelná sloučenina zinku užívaná jako přísada do léčiv

tucin subst.m.o-kmen.dub ESSC měna založená na dvanáctkové soustavě, n. mince dělící se na tucet, tj. dvanáct menších částí, mincí (?)

tučina subst.f.a-kmen.žena ESSC tučné jídlo (zvl. konzervované uzením) připravené ze sekaného masa

tučnost subst.f.i-kmen.kost MSS tučnost, tuk

túha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS touha, stesk, tesknost:

tuhost subst.f.i-kmen.kost ESSC úpornost

tuk subst.m.o-kmen.zvuk MSS tuk

túl subst.m.o-kmen.dub MSS toul, toulec

túlač subst.m.jo-kmen.muž MSS tulák

tuláčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC tulák,

tulačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tulačka, toulající se žena

túlačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS toulka, toulání, potulka:

tulák subst.m.o-kmen.hoch MSS tulák

túlan subst.m.o-kmen.had ESSC mantikora, stvoření se lvím tělem, mužskou hlavou a štířím ocasem

túlanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohyb(ování se) sem a tam, těkání

túlař subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

túlařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

tulej subst.m.jo-kmen.meč ESSC tulej, tulejka, dutá objímka, do níž se zasazuje násada n. držadlo zbraně, pozd. též nástroje, dřevěná část šípu ap.

túlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tulení k někomu, něčemu

túléř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

tulich subst.m.o-kmen.zvuk MSS dýka

túlka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS toulka, toulání, potulka:

tulmač subst.m.jo-kmen.muž MSS tlumočník, vykladač

túlovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina připomínající tvarem některé své části toulec

tuna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS bečka, sud:

tuně subst.f.ja-kmen.dýně ESSC káď, sud,

tuněl subst.m.o-kmen.dub ESSC mincířský nástroj (?)

tunchieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník obmazující, omítající a bílící zdi,

tunina subst.f.a-kmen.žena MSS druh ryb:

túpcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC znevažovatel n. opovrhovatel,

túpčě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS tupitel

tuṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tupení, hanění, urážení

tupič subst.m.jo-kmen.muž MSS tupitel

tupitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS tupitel

tupost subst.f.i-kmen.kost ESSC tupost, otupělost

tupostěn subst.m.o-kmen.dub ESSC předmět n. útvar s neostrými, tupými stěnami (?)



tur subst.m.o-kmen.had ESSC velké, mohutné divoce žijící zvíře připomínající svým vzhledem krávu

turba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zástup, množství lidí, dav, shromáždění

turbit subst.m.indecl.alef pridane_lemma_ve_sl_je

turbit subst.m.o-kmen.dub ESSC kořen n. hlíza některých rostlin z rodu povijnicových

turenda subst.f.a-kmen.žena ESSC průjem (?), n. bolení břicha (?)

turkas subst.m.o-kmen.dub MSS tyrkys

turkat subst.m.o-kmen.dub MSS tyrkys

turkus subst.m.o-kmen.dub MSS tyrkys

turkys subst.m.o-kmen.dub MSS tyrkys

turma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jízdní četa:

turn subst.m.o-kmen.dub ESSC věž

turnaj subst.m.indecl.alef pridane_lemma_ve_sl_neni

turnaj subst.m.jo-kmen.turnaj
zaklad-pred_koncovkami_ého+ému+ém+ým-

turn/zbytek_paradigmatu-turnaj
MSS turnaj, klání

turnej subst.m.indecl.alef pridane_lemma_ve_sl_neni

turnej subst.m.jo-kmen.turnaj
zaklad-pred_koncovkami_ého+ému+ém+ým-

turn/zbytek_paradigmatu-turnej
MSS turnaj, klání

turnejník subst.m.o-kmen.hoch MSS zápasník v turnaji

turnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC bojovník, zvl. kdo se účastní turnaje,

turnovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS turnaj, klání

turnovník subst.m.o-kmen.hoch MSS zápasník v turnaji

turplín subst.m.o-kmen.pán ESSC beghard, muž žijící bez řeholního slibu v náboženské komunitě blížící se svou organizací církevnímu řádu, zvl. příslušník laické náboženské společnosti rozšířené ve středověkých Flandrech

túš subst.m.jo-kmen.meč MSS dvě oka při hře v kostky

tušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS naděje

tutelek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC palec, zvl. u nohy

tutie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC tavitelná sloučenina zinku užívaná jako přísada do léčiv

tutík subst.m.o-kmen.pták MSS pes

tutnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doutnání

tuzin subst.m.o-kmen.dub ESSC měna založená na dvanáctkové soustavě, n. mince dělící se na tucet, tj. dvanáct menších částí, mincí (?)

tuzín subst.m.o-kmen.dub ESSC měna založená na dvanáctkové soustavě, n. mince dělící se na tucet, tj. dvanáct menších částí, mincí (?)

tužba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS toužení

túžebenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC touha, toužebnost, dychtivost, zvl. skličující

túžebnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS toužící žena

túžebník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tužebník, mochyně židovská třešeň n. jiná léčivá rostlina pomáhající při dně, nachlazení, potížích s močením atd.

túžebnost subst.f.i-kmen.kost MSS tesknost, hoře, zármutek

túženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS toužení, touha

túžicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS žalost

tvárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvar,

tvárnost subst.f.i-kmen.kost MSS tvářnost, podoba

tvaroh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tvaroh

tvář subst.f.i-kmen.kost MSS podoba, tvářnost

tvářnost subst.f.i-kmen.kost MSS tvářnost, podoba

tvor subst.m.o-kmen.had MSS stvoření, tvorstvo

tvórcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvůrce, kdo něco vytváří



tvornicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC krása (?)

tvornička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krása (?)

tvořec subst.m.jo-kmen.otec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc MSS tvůrce, stvořitel

tvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tvoření, stvořování

tvořič subst.m.jo-kmen.muž ESSC tvořitel, kdo něco vytváří (?)

tvořidlník subst.m.o-kmen.hoch MSS výrobce „tvořidel“, formiček, kadlubů

tvořidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nádoba na formování sýra

tvořitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS tvůrce

tvrd subst.m.o-kmen.dub ESSC zbraň n. součást zbroje (?)

tvrdnost subst.f.i-kmen.kost MSS tvrdost, pevnost, houževnatost, vytrvalost

tvrdopal subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře, snad opice (?)

tvrdorozumnost subst.f.i-kmen.kost ESSC hloupost, slabomyslnost (?)

tvrdost subst.f.i-kmen.kost MSS pevnost

tvrz subst.f.ja-kmen.tvrz MSS tvrz

tvrzě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS tvrz

tvrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utvrzování

tvrzicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malá tvrz

tvrzisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC opevněné místo, tvrziště

tvrzišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC opevněné místo, tvrziště

tvrzka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tvrzka, malá tvrz

tvrzník subst.m.o-kmen.hoch ESSC správce tvrze n. hradu, kastelán, purkrabí ap. (?)

tyčě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC větev, ratolest

tyčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarážení tyčí, kolíků ap. jako opor

tyčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC větvička, ratolístka

týden subst.m.n-kmen.týden ESSC doba šesti po sobě následujících dnů zakončená sobotou symbolizující šest dní stvoření světa

tyglík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC tyglík

tykač subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslník, snad zabývající se vtýkáním něčeho někam (?)

týkalec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živočich podobný jezevci (?)

tykanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS koláč

týkanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pečivo plněné masem, zvl. smažené

tykev subst.f.ъv-kmen.tykev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, zvl. z rodu tykvovitých, nápadná velikými oblými n. podlouhlými dužnatými plody, např. tykev, okurka n. dýně

tykva subst.f.ъv-kmen.tykev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, zvl. z rodu tykvovitých, nápadná velikými oblými n. podlouhlými dužnatými plody, např. tykev, okurka n. dýně

tykve subst.f.ъv-kmen.tykev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, zvl. z rodu tykvovitých, nápadná velikými oblými n. podlouhlými dužnatými plody, např. tykev, okurka n. dýně

tykvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina, zvl. z rodu tykvovitých, nápadná velikými oblými n. podlouhlými dužnatými plody, např. tykev, okurka n. dýně

tykvišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC tykviště, místo, kde se pěstují

tykyta subst.f.a-kmen.žena MSS dykyta, taft:

týl subst.m.o-kmen.dub MSS týl:

týlček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC spona vplétaná do vlasů v týle (?)

týle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC týl, hřbet, široká strana sekyry (v protikladu k úzké čepeli)

týlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC týl, hřbet, široká strana sekyry (v protikladu k úzké čepeli)

týlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC týlec, hřbet meče

týlednicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS palice

týlněnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíla (vedoucí k týlu?)



tým subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, snad tymián (?)

týmenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pramen, studánka

tymiama subst.f.a-kmen.žena ESSC kadidlo, směs vonných látek užívaná k vykuřování

tymián subst.m.o-kmen.dub MSS dymián

týn subst.m.o-kmen.dub MSS plot, ohrada

tyna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC cizokrajný strom poskytující vzácné dřevo užívané pro obklady a zařízení místností ap.

týna subst.f.a-kmen.žena ESSC cizokrajný strom poskytující vzácné dřevo užívané pro obklady a zařízení místností ap.

týr subst.m.o-kmen.had ESSC had n. ještěr (?)

tyran subst.m.o-kmen.pán ESSC tyran, krutovládce

tyranstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC krutovláda

tyranstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krutovláda

tyřicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS cizrna

tysotrzydaleta subst.f.a-kmen.žena ESSC (?)

tytan subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina vysokého vzrůstu, např. smldník, třemdava ap.

tytlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malá titla, malý

tytřen subst.m.o-kmen.had ESSC ryba (?)

tytřicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina rostoucí plevelně mezi obilím, zvl. koukol, cizrna, rmen ap.

týžden subst.m.n-kmen.týden E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS týden

ubádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC popichování, pokoušení

ubávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stydlivost, stud

úběh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC útočiště

úběl subst.m.o-kmen.dub ESSC úběl, alabastr, kámen bílé barvy

ubezpečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ubezpečení, ujištění

ubezpečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bezpečnost

ubičovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zbičování

ubivcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vrah

ubivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrah

ublíženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ublížení, ubližování

ubodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bodnutí, píchnutí něčím

úborček subst.m.o-kmen.zvuk zaklad-bezkoncovkove_tvary-rček/tvary_s_koncovkou-rečk+řečk ESSC malá nádoba, kalíšek

úborečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící

úborek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dutá nádoba, míra na obilí

ubožčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nebožka

ubožčík subst.m.o-kmen.hoch ESSC nebožtík

ubožě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS ubožák, chudák

ubožstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ubohost, nedostatečnost, nedokonalost

ubran subst.m.o-kmen.had ESSC pták, snad dřemlík (?)

úbrana subst.f.a-kmen.žena MSS obrana, ochrana

ubránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obrání, násilné odejmutí (?)

ubrman subst.m.o-kmen.pán MSS rozhodčí, smírčí soudce

ubrmanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soudní řízení, rozhodování vedené

ubrmanstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC soudní rozhodnutí, rozsudek

ubrus subst.m.o-kmen.dub ESSC ubrousek, ručník ap., kus látky určený k utírání částí lidského těla, zvl. rukou či úst např. při stolování



ubrusec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS menší ubrus

ubuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS probuzení, vzbuzení

ubuzník subst.m.o-kmen.hoch ESSC očerňovatel, osočovatel

ubydľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zabydlení, usídlení (?)

ubydlitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC obyvatel, kdo se někde usídlil (?)

ubytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ztráta

ucělnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kořen nějaké rostliny užívaný k zacelování ran (?)

úcěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pominutí, skončení

úcta subst.f.a-kmen.žena ESSC úcta, uctívání, pocta

účastek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS část, účast, podíl

účastenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS účastenství, účast

účastenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS účastenství, účast

účastnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC společnice, družka

účastník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo je účasten něčích osudů

účastnost subst.f.i-kmen.kost ESSC účastenství, účast

učba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učení uváděním na paměť (?)

učedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC učednice, následovnice, stoupenkyně, zvl. Krista n. jeho učení

učedlničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC učednictví

učedlničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učednictví

učedlník subst.m.o-kmen.hoch MSS učedník

učeň subst.m.jo-kmen.muž E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učedník

učenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učenec

učenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS učení

učennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC učednice, následovnice Krista

učenník subst.m.o-kmen.hoch MSS učedník

účěst subst.f.i-kmen.kost ESSC účast, podíl

účěstenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS účastenství, účast

účěstnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS účastnice, společnice

účěstník subst.m.o-kmen.hoch MSS účastník, společník

účet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výpočet, spočítání

učidelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC učedník, žák

účin subst.m.o-kmen.dub MSS účin, účinek

účina subst.f.a-kmen.žena ESSC účin, účinek

účinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS působení

učiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC učinění, vykonání, zhotovení

učinitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS tvůrce, stvořitel

učistitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC očišťovatel, kdo zbavuje (duchovní) nečistoty

učiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS očištění

učitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC učitelka

učitedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC ten, kdo je vyučován, učedník, žák

učitedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC učenlivost, chápavost

učitek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učitel

učitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo učí druhé, učitel, mistr

učňan subst.m.o-kmen.pán ESSC učenec, mudrc, mág



učnina subst.f.a-kmen.žena ESSC tajná nauka, magie, kouzelnictví

účsta subst.f.a-kmen.žena ESSC úcta, uctívání, pocta

učstivost subst.f.i-kmen.kost MSS uctivost

učščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uctění, úcta

učštěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uctění, úcta

účta subst.f.a-kmen.žena ESSC úcta, uctívání, pocta

učtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC účtování, vyúčtování

učutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pocítění, zakusení, vjem

úd subst.m.o-kmen.dub MSS úd, část těla

udacnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC udatný člověk, odvážlivec, smělec

udánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šťastná událost, zdařilý čin (?)

udarovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uplacení, podplacení

udatenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS udatnost, odvaha, statečnost, smělost:

udatnost subst.f.i-kmen.kost MSS udatnost, odvaha, statečnost, smělost:

udatstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS udatnost, odvaha, statečnost, smělost:

udatstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS udatnost, odvaha, statečnost, smělost:

udávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nadávání, tupení, posmívání

subst.f.a-kmen.žena ESSC zvíře usmrcené zadávením či zaškrcením, nikoli podřezáním

údec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úd, končetina

údek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý úd

udělač subst.m.jo-kmen.muž MSS tvůrce, vzdělavatel

udělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výrobek, výtvor

udělanina subst.f.a-kmen.žena MSS výrobek, výtvor

udělatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS tvořitel, tvůrce, výrobce

udělávatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC učinitel, tvůrce, výrobce

uděľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC udělení, rozdávání, darování

udělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC udělování, dávání (sr. ESSČ s.v.

úděrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC útržek, cár

udeřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS udeření, úder, uhození

uděšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zděšení, strach

udicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS udice

udička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá „udice“

udidla subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC udidlo

udidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena

udidlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce udidel

udidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC udidlo

údiv subst.m.o-kmen.dub ESSC údiv, úžas

udluba subst.f.a-kmen.žena ESSC zanícená úzká a hluboká rána, píštěl, zanícená dutina (?)

údluba subst.f.a-kmen.žena ESSC zanícená úzká a hluboká rána, píštěl, zanícená dutina (?)

udněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dnění, úsvit, svítaní, rozbřesk, jitro

údo subst.n.o-kmen.město ESSC úd, končetina

údol subst.m.o-kmen.dub MSS údolí

údolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS údolí

údolina subst.f.a-kmen.žena ESSC údolina, údolí



údolišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC úval, širší údolí

udršaf subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

udulánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ponížení, zdeptání

udušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC udušení, zadušení

úfanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS doufání, naděje

uhádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přehádání, vyvrácení argumentů protivníka

uhájenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uhájení, ochránění

uhaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohana

uhasadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zhasínadlo

uhasidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj na zhasínání hořícího knotu, snad zhasínadlo nebo kratiknot

uhašadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj na zhasínání hořícího knotu, snad zhasínadlo nebo kratiknot

uhašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uhašení, zhasnutí

uhel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC uhel, kus uhlí

úhel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úhel, strana

uhelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místnost, kde se skladuje uhlí

úhelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC úhelnice, úhelník, nástroj k měření úhlu, zvl. pravého

úhelník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC míra s úhly, snad čtyřhranná

uher subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC uher, vřídek

uhláč subst.m.jo-kmen.meč ESSC červ n. hmyz (?)

uhlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hluk, hřmot, křik

úhlavník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hlavní vůdce, náčelník, hejtman

uhlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uhlazení pomocí masti, oleje ap.

uhlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uhlí

úhled subst.f.i-kmen.kost MSS pohled, pohledění, spatření

úhleď subst.f.i-kmen.kost MSS pohled, pohledění, spatření

uhledač subst.m.jo-kmen.muž ESSC hlídač, strážný

uhledánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přezkoumání, posouzení (sr. StčS s.v.

uhlérna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sklep na uhlí (?)

uhléř subst.m.jo-kmen.muž MSS uhlíř

uhléřka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC uhlířka

uhlíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC uhlíčko, drobné uhlí, drobné uhlíky

uhlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC uhlík, drobný uhel

uhňetenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC otlačení, odření

uhněvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozhněvání, rozhořčení, hněv

uhodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uhodnutí, rozřešení, vyložení

úhon subst.m.o-kmen.dub MSS úhona, škoda

úhona subst.f.a-kmen.žena MSS úhona, škoda

úhonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC koule, míč

úhonka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC koule, míč

úhor subst.m.o-kmen.dub MSS úhor

úhoř subst.m.jo-kmen.meč ESSC podlouhlá ryba podobná hadu, zvl. úhoř, piskoř

uhořčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozhořčení, roztrpčení

úhořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úbočí hory, stráň hory

úhořina subst.f.a-kmen.žena ESSC co roste na úhoru, plevel (?)



uhověnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ochota, snaha vyhovět

uhoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uhození, úder, rána

úhrabky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ohrabky, zbytky obilí shrabané na sklizeném poli n. na mlatě po mlácení

úhralstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hráčská vášeň, pěstování (hazardních) her:

uhranitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo dokáže uhranout, očarovat, čarodějník

úhrnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úhrn, souhrn, součet, celek

uhryzánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uhryzání, uhryzávání, uhlodávání

uhryzek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hryznutí, kousnutí

úhryzek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hryznutí, kousnutí

uhryzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kousnutí

uhřivost subst.f.i-kmen.kost ESSC vyrážka, uhrovitost, trudovatost

uchlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nachlazení

ucho subst.f+n.o+i-kmen.oko souhlasky-DU-ch>š MSS ucho:

uchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zachování, zachránění

uchvácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uchvácení, chycení

uchýľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uchýlení se, odklonění se

uchylovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uchylování, odchylování, odbočování

ujcovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ujcovství, příbuzenský poměr strýce z matčiny strany

ujčěna subst.f.a-kmen.žena ESSC sestřenice z matčiny strany (zvl. dcera matčina bratra)

ujčěně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC dítě matčina bratra

ujčina subst.f.a-kmen.žena ESSC sestřenice z matčiny strany (zvl. dcera matčina bratra)

ujdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ujití, únik

ujec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strýc z matčiny strany

ujednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ujednání, úmluva

újem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC újma, škoda, ztráta

ujětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odnětí, odebrání

újězd subst.m.o-kmen.dub ESSC újezd, ohraničený, zpr. zalesněný územní celek, původně vymezený objetím po obvodu

újězdec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

ujiedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umenšování

ujímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ujímání, ubírání

ujimatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se ujímá nějakého majetku (tj. přebírá jej v držení)

ujiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zabezpečení

ujitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uniknutí

újma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS újma, škoda, ztráta

ujmy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC souchotiny

újmy subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC souchotiny

uk subst.m.o-kmen.hoch MSS znalec:

úkal subst.m.o-kmen.dub ESSC zařízení na čištění obilí n. mouky (?)

ukálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umazání, ušpinění

ukamenovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukamenování, usmrcení kamenováním

ukanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukápnutí

ukáranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohanění

úkaz subst.m.o-kmen.dub MSS ukázání, ukázka

úkaza subst.f.a-kmen.žena MSS ukázání, ukázka



ukazač subst.m.jo-kmen.meč ESSC ukazovák, prst u ruky vedle palce, kterým se ukazuje

ukazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ukazatel, index

ukázanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ukazovák, prst u ruky vedle palce, kterým se ukazuje

ukázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odiv

ukazatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena vykazující se něčím, předkládající k nahlédnutí něco

ukazatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se vykazuje něčím, kdo předkládá k nahlédnutí něco (sr. StčS s.v.

ukázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS monstrance

úkaznicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena vykazující se něčím, předkládající k nahlédnutí něco

ukazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ukazování, zjevování, projevování

ukazovně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC monstrance, nádoba k vystavování hostie

úklad subst.m.o-kmen.dub MSS úklad, úskok, zchytralost

ukladač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo strojí úklady

ukládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukládání

ukládcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rozhodčí, soudce:

úkladník subst.m.o-kmen.hoch ESSC úkladník, kdo strojí úklady

úkladnost subst.f.i-kmen.kost MSS úkladnost, úskočnost, lstivost, záludnost, zákeřnost

úklejě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ouklej

uklid subst.m.o-kmen.dub MSS klid

uklidnost subst.f.i-kmen.kost MSS klidnost, poklidnost, klid, uklidnění

uklizenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uklidnění

ukľud subst.m.o-kmen.dub MSS klid

ukľudnost subst.f.i-kmen.kost MSS klidnost, poklidnost, klid, uklidnění

ukľuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uklidnění

ukojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS upokojení, uklidnění

ukojněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upokojení, uklidnění

úkol subst.m.o-kmen.dub MSS předepsaná, uložená částka, daň

ukolník subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

úkolník subst.m.o-kmen.hoch ESSC námezdní pracovník přijímaný na konkrétní úkol

úkolník subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (?)

úkor subst.m.o-kmen.dub MSS příkoří, křivda

úkora subst.f.a-kmen.žena MSS příkoří, křivda

úkorník subst.m.o-kmen.hoch MSS hanobitel

ukořenitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukořenění, vkořenění

ukrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ukrácení, zkrácení

ukracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukracování, zkracování

ukradenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ukradení, krádež

úkrasa subst.f.a-kmen.žena ESSC krása, zdobící vlastnost

úkrasník subst.m.o-kmen.hoch ESSC dovedný řečník, krasořečník

úkrm subst.m.o-kmen.dub ESSC pokrm, potrava, strava

ukrocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ukrocení, zkrocení:

úkrojek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ukrojený n. ustřižený pruh látky

ukrojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukrojený n. ustřižený pruh látky

úkrojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ukrojený n. ustřižený pruh látky

úkrop subst.m.o-kmen.dub MSS horká, vřelá voda



ukrotenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkrocení, zmírnění

úkruch subst.m.o-kmen.zvuk MSS kus, krajíc chleba

ukrušec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý krajíc, malý

ukrutenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ukrutnost

ukrutnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ukrutnice, krutá žena

ukrutník subst.m.o-kmen.hoch MSS tyran

ukrutnost subst.f.i-kmen.kost MSS ukrutnost, krutost:

ukrvavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkrvavení, zakrvavení, zakrvácení

ukřivánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohýbání, křivení

ukřivenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkřivení, pokřivení:

ukřižovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ukřižovaný

ukřižovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukřižování

ukřižovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo někoho ukřižuje

úkup subst.m.o-kmen.dub ESSC odkup, odkoupená půda (zvl. do dědičného nájmu)

ukúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odkup, odkoupená půda (zvl. do dědičného nájmu)

úkus subst.m.o-kmen.dub ESSC ukousnuté sousto (?)

ukúsanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pokousání

úkusek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kousnutí (zvl. psí)

ukušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ukousnutí

ukvaṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ukvapení, přílišný spěch

ukvejd subst.m.o-kmen.had ESSC „črv“

ukydánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pošpinění, pohanění, potupení

ulamoň subst.m.jo-kmen.meč ESSC strom, zvl. jasan

úlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie pridane_lemma_ve_sl_je

uléčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyléčení

úlehl subst.f.ja-kmen.tvrz MSS úhor, lado, neobdělané pole

úlehle subst.f.ja-kmen.tvrz E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC

úlehlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC úhor, neobdělané pole

uleklost subst.f.i-kmen.kost ESSC ustrašenost, bojácnost (?)

uleknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uleknutí, úlek

uleptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uštknutí, štípnutí

úlet subst.m.o-kmen.dub ESSC odvání

úlí subst.m.ьjo-kmen.řebří MSS úl

uliboň subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina (?)

ulicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS ulice

ulíčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vykrášlení

ulička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ulička

úlisnost subst.f.i-kmen.kost ESSC úlisnost, neupřímné podlézavé lichocení

úloh subst.m.o-kmen.zvuk MSS uložení, předpis, požadavek

úloha subst.f.a-kmen.žena ESSC ustanovení

úlomek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úlomek

ulovenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úlovek

uloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS složení

uložitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo usmiřuje, urovnává



úložník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá rostlina zmírňující otoky, rozrazil (?)

ulúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odloudění, odlákaní

um subst.m.o-kmen.dub MSS rozum, schopnost vnímání, mysl:

umazanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS Pomazaný

umazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posvěcení někým

umdlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umdlení, zemdlení, zeslábnutí

umdlitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS unavovatel

uměk subst.m.o-kmen.pták ESSC ryba (?)

umělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo něco umí, zná, znalec:

umělost subst.f.i-kmen.kost MSS vzdělanost, učenost

umělstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dovednost, schopnost, znalost

uměnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC učenec, znalec

uméněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umenšení, zmenšení

uměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS učenost, vědění, znalost, rozum, zkušenost, dovednost, schopnost

uměnitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC znalec, kdo se v něčem vyzná

umenšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umenšení, zmenšení

umenšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmenšování, zeslabování

umětedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS znalost, vědomost, povědomost

umětel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC znalec, učenec, mudrc

umětelstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS umění, vědění

umieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vymínění, výhrada

umieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umírání

umiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vmíchání, vměšování

úminka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výminka, podmínka

umla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíla (?)

umlčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmlknutí, utišení

umlknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utišení, uklidnění

úmluva subst.f.a-kmen.žena MSS výmluvnost

umlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smlouvání, domlouvání

úmluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo zprostředkovává úmluvu

úmluvčí subst.f.ьja-kmen.paní pridane_lemma_ve_sl_neni

úmluvčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC kdo zprostředkovává

umluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úmluva, dohoda

úmluvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC skvělý, výmluvný řečník

úmluvnost subst.f.i-kmen.kost MSS sdílnost, vlídnost, laskavost

umněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mínění, domněnka

umňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umenšení, zmenšení, zeslabení

umořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umoření, umučení, usmrcení

úmořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oblast moře u pevniny (?)

úmrak subst.m.o-kmen.zvuk MSS soumrak

úmrl subst.f.i-kmen.kost ESSC mršina, zdechlina

umrlčina subst.f.a-kmen.žena ESSC mrtvola, mršina

umrlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mrtvý člověk, nebožtík

umrlina subst.f.a-kmen.žena MSS mršina



umrlstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC mrtvola

umrskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmrskání, zbití

umršina subst.f.a-kmen.žena MSS mršina

úmrt subst.f.i-kmen.kost MSS odúmrť

úmrtevník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo zabíjí, usmrcuje

úmrtie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úmrtí, smrt

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC usmrcení, zabití, smrt

úmrz subst.m.o-kmen.dub ESSC mráz

umřělost subst.f.i-kmen.kost ESSC mrtvice, náhlá smrt

umřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umření

umřětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smrt, úmrtí

umučedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mučedník

umučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umučení, utrápení

úmysl subst.m.o-kmen.dub MSS obsah myšlení, mínění

úmysla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úmysl, záměr

úmyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC smyslovost, smyslové poznání

umyslovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smyslovost, smyslové poznání

umyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úmysl, záměr, rozhodnutí

umytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umytí, očištění mytím

umyvačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádobka, z níž se při mši nalévá voda k omytí rukou kněze

umyvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS umývadlo

umývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umývání, zbavování nečistoty mytím

umyvatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC umyvadlo, mísa na umývání

unáhlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS unáhlení, prchlivost

unahlič subst.m.jo-kmen.muž ESSC prchlivec

unahlitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC prchlivec

unáhlost subst.f.i-kmen.kost ESSC unáhlenost

unavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS usmrcení, zahubení

uncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC unce, 1/12 libry

uncí subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC unce, 1/12 libry

uncie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC unce, 1/12 libry

undrlák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC skladiště na ryby

uneprážďněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaneprázdnění

uneprážďňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaneprázdnění, zabývání se, zaměstnávání se

unesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS unesení, únos

ungelt subst.m.o-kmen.dub MSS mimořádný poplatek, clo ze zboží dovezené do města nebo provážené městem

ungeltník subst.m.o-kmen.hoch ESSC plátce n. výběrčí

universálie subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC univerzálie, obecný pojem

universita subst.f.a-kmen.žena ESSC univerzita, vysoká škola

únor subst.m.o-kmen.dub ESSC únor

únos subst.m.o-kmen.dub ESSC únos

únosba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS únos

únosek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co je nošeno, břemeno, náklad (?)

up subst.m.o-kmen.dub zaklad-cele_paradigma-vep+úp+up pridane_lemma_ve_sl_je



up subst.m.o-kmen.dub MSS úpění

úp subst.m.o-kmen.dub zaklad-cele_paradigma-vep+úp+up ESSC úpění, nářek

úpad subst.m.o-kmen.dub MSS pád, spadnutí

úpadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pád, zkáza

upadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS upadnutí

upadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upadnutí, spadnutí

upáľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upálení, usmrcení ohněm, zvl. na hranici

upamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upamatování, vzpomenutí

úpan subst.m.o-kmen.had ESSC nestvůra (možná velryba) vzdouvající vodu a vyvolávající tím úpění námořníků v její blízkosti (?)

úpast subst.f.i-kmen.kost ESSC kýla

upečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upečení, připravení něčeho k požívání působením žáru

úpěj subst.m.jo-kmen.meč ESSC úpění, nářek

upěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úpění, nářek, křik

upeř subst.m.jo-kmen.meč ESSC chmýří na plodu připomínající peří (?)

upevněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS upevnění, utvrzení

upisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpisování, zapisování

upištal subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo se stane potravou divoké zvěře (?)

uplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaplacení, pěněžní úhrada

uplacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC placení, peněžní úhrada

úplata subst.f.a-kmen.žena ESSC úplata, zaplacení

úplatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poplatek, peněžní úhrada, zvl. za zboží n. službu

úplatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá úplata, malá peněžní odměna

úplavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nemoc projevující se silnými průjmy, zvl. úplavice

úplavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc projevující se silnými průjmy, zvl. úplavice

úplavnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nemoc projevující se silnými průjmy, zvl. úplavice (?)

úplet subst.m.o-kmen.dub ESSC zapletené vlasy, cop, vrkoč

upletichánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spletení, pomatení (?)

uplvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uplivání, poplivání, zaplivání, naplivání

upodobňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připodobnění

upokojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS upokojení, uklidnění

upokojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upokojování, uklidňování

upokořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pokoření, ponížení

úpolen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nářadí, lžíce, naběračka ap. (?)

úpolna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nářadí, lžíce, naběračka ap. (?)

úpolníček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

úpolník subst.m.o-kmen.pták ESSC pták žijící na/v

upoloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odstranění

upomanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připomenutí, připomínka

upomenutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připomenutí, připomínka

upomínač subst.m.jo-kmen.meč MSS výběrčí daní:

upomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připomínání, připamatovávání

upominatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo

úpor subst.m.o-kmen.dub MSS odpor, vzpoura

úpraš subst.m.jo-kmen.meč ESSC vítr přinášející prach



úprava subst.f.a-kmen.žena MSS příprava, výstroj, výzbroj

upravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spravování, řízení

uprázdňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprázdnění,

uprážďňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprázdnění,

upraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upražení, stav po vystavení prudkému žáru

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připravení, přihotovení, nachystání něčeho na něco, k něčemu

úprk subst.m.o-kmen.zvuk MSS úprk:

uprodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odprodání, prodání

uprošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprošení, pokorné vyžádání

upřen subst.m.o-kmen.dub ESSC ametyst

upřielišenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přehnání, překročení přiměřené míry n. meze

upřiemnost subst.f.i-kmen.kost MSS přímost

upřiemost subst.f.i-kmen.kost MSS přímost

upříkřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příkré, hrubé jednání s někým, sužování, trápení někoho

upsovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC urážení, tupení, hanění, nazývání

upšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS píchnutí, bodnutí

uptanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS doptání, vyptání

uptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyptání, zeptání, optání (zast.), kladení (pf.) otázek

upuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC propuštění

upuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC popud, podnět

uradovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaradování, pocítění n. projevení radosti

uraň subst.f.i-kmen.kost ESSC nebe, nebesa (

úraz subst.m.o-kmen.dub MSS úraz, poranění, poškození

úraza subst.f.a-kmen.žena MSS úraz, poranění, poškození

úrazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ublížení, škoda

urazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úrada, porada

urazič subst.m.jo-kmen.muž ESSC tupitel, hanobitel, kdo uráží, tupí, haní

urazitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC poškozovatel, kdo poškozuje, působí škodu

uraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úraz, poranění

urážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS poškození, ublížení

urážník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo za pomoci násilí přepadá, napadá lidi, násilník

urbura subst.f.a-kmen.žena ESSC urbura, královský podíl na těžbě stříbra, královský výnos

urburéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC urburář, urburéř, správce urbury (

určenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úmluva, ujednání

určenost subst.f.i-kmen.kost ESSC určenost, určení, stanovení

urina subst.f.a-kmen.žena ESSC moč

úročec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úrok, roční plat z nájmu, z půjčených peněz

úročenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC povinnost platit

úročišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo, kde byla domluvena, ujednána nějaká smlouva (zvl. o hranicích něčeho)

úročna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zádušní mše sloužená ve výroční den úmrtí n. pohřbu

úročnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS poplatnice, poplatná země:

úročník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá rostlina používaná proti uřknutí, úročník ap.

úrod subst.m.o-kmen.dub MSS narození:

úroda subst.f.a-kmen.žena MSS úroda, úrodnost, plodnost



urodič subst.m.jo-kmen.muž ESSC rodič, zploditel

uroditedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rodička, „poroditedlnicě“

úrok subst.m.o-kmen.zvuk MSS daň

úroka subst.f.a-kmen.žena MSS hanba, pohana, potupa

úrost subst.m.o-kmen.dub MSS vzrůst, postava

uroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzrůst, postava

urovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC urovnání, narovnání, uspokojivé vyřešení

urozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS narození

uroźenost subst.f.i-kmen.kost ESSC urozenost, urozený původ, příslušnost k šlechtickému rodu

urozoměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS porozumění, pochopení

urozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS porozumění, pochopení

urtal subst.m.jo-kmen.muž StcS rozsuzování, soudní rozhodování o vině obžalovaného, soud;

urtel subst.m.jo-kmen.meč StcS rozsuzování, soudní rozhodování o vině obžalovaného, soud;

úrubek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC useknutý, odseknutý, n. sekaním tvarovaný kus dřeva n. stromu

uručenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úmluva, dohoda potvrzená rukoudáním

úručie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaručení, poskytnutí záruky,

úruka subst.f.a-kmen.žena ESSC záruka,

urukovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaručení rukojmími

úrupnost subst.f.i-kmen.kost MSS urputnost, zavilost, zběsilost

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC useknutí, o(d)seknutí,

urva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rybářské náčiní (?)

urýna subst.f.a-kmen.žena ESSC moč

úřad subst.m.o-kmen.dub prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě+i+iech-a>ě+a MSS úkol, poslání

úřadec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úkol

úřadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

úřadna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo, kde se vykonává

úřadník subst.m.o-kmen.hoch ESSC úředník, osoba pověřená

úřadovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřadování, vykonávání

úřadstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřad, povinnosti vyplývající z vykonávání

úřědlník subst.m.o-kmen.hoch MSS úředník

úřědnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC správkyně klášterního sklepa

úřědník subst.m.o-kmen.hoch ESSC úředník, osoba pověřená

uřěkač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zaklínač, kdo někoho uřkne, očaruje slovem

uřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uříznutí, oddělení něčeho řezáním

úřězek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS uříznutý kus

uřícenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vřícení, přihnání se:

uřiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC urážení, tupení

úřitnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozměrnost, mimořádná velikost

uřknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úmluva, ujednání

uřúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vřícení, přihnání se:

usadník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obyvatel, kdo je někde usazen k trvalému přebývání, kdo bydlištěm někam přísluší

usazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spolehnutí

usazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dosazování, ustanovování

usdravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uzdravení



usdravitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo někoho uzdravil, zachránce

usdravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC léčení, uzdravování někoho

usědanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rytíř poražený v sedání (v turnaji)

useděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setrvání v bezpečí

úsěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kus látky (

usenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce usní

uschlost subst.f.i-kmen.kost ESSC suchost, nepřítomnost vody

uschnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uschnutí, ztráta vláhy

úsilé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úsilí, námaha

úsilník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vynakládá na svoji činnost značné úsilí, zvl. dělník

úsilnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nesnadnost

usilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS usilování, snažení, namáhání se, úsilí, práce

usilovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vynakládá na svoji činnost značné úsilí, zvl. dělník

usk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kus látky (

úsket subst.f.i-kmen.kost ESSC odříznutý kus kůže

úskok subst.m.o-kmen.zvuk MSS uskočení stranou, odskok

uskrovněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmenšení, zmírnění:

uskrovnitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo mírně řídí něco

úskrt subst.f.i-kmen.kost ESSC odříznutý kus kůže

úskrtie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odříznutý kus kůže

úslona subst.f.a-kmen.žena MSS záře, světlo

uslúchatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC posluchač (

uslúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úsluha, ochotné prokázání služby

uslýchatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC posluchač, kdo naslouchá

uslyšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyslyšení

uslyšitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo naslouchá někomu, kdo poslouchá někoho

uslyšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC naslouchání někomu (?), poslouchání někoho

usmienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úsměv

usmiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úsměv, smích

usmievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úsměv

usmrcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC způsobení smrti, usmrcení někoho n. překonání něčeho

usmrtitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo působí smrt něčí n. něčeho

usně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS useň, vydělaná kůže

usník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC měch zhotovený z usně

usnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nestydatost, hanebnost, drzost (?)

usnúbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zasnoubení, zaslíbení:

usnubovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zasnubování

usnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS usnutí

úsoba subst.f.a-kmen.žena MSS stav mysli, nálada

uspenina subst.f.a-kmen.žena ESSC masový rosol, huspenina

uspnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nakažlivé onemocnění projevující se vředy a vyrážkou (?)

úspol subst.m.o-kmen.dub ESSC spolek, spolčení, společnost (?)

uspravedlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ospravedlnění

uspravedlňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ospravedlnění, prohlášení za spravedlivého



usranec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo trpí častým kálením, posránek (expr.; ?)

usta subst.n.o-kmen.město plurale_tantum kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS ústa

usták subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo má velká ústa, otlemenec (expr.; ?)

ustalost subst.f.i-kmen.kost ESSC únava

ustaloš subst.m.jo-kmen.meč ESSC ryba pohybující se pomalu, jakoby unaveně (?)

ustánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS unavení, únava, ochabnutí, zemdlení

ustanovenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ustanovení, zřízení, vytvoření

ustanovitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS ustanovitel

ústav subst.m.o-kmen.dub ESSC závěť

ústava subst.f.a-kmen.žena ESSC dílna, výrobna n. dílo, výrobek (?)

ustávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umdlévání, únava, slabost

ústavcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo ustavuje něco, zakladatel něčeho

ústavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC Písmem neopodstatněné ustanovení (

ustavenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozhodnutí, ustanovení, určení

ustavičenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ustavičnost, vytrvalost, stálost, pevnost

ustavičenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stálost, vytrvalost

ustavičnost subst.f.i-kmen.kost MSS ustavičnost, vytrvalost, stálost, pevnost

ustavičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS stálost

ustavičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stálost

ustavitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS stanovitel

ústavnost subst.f.i-kmen.kost MSS ustavičnost, vytrvalost, stálost

ustavovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ustanovování, ustavování, zřizování, vytváření

ústicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS nádoba:

ústie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC okraj, zvl. umožňující přístup k něčemu

ústka subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá ústa, ústečka

ustlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustlání, vybavení lože, lůžkoviny (

ústně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC onemocnění úst, zvl. opar (?)

ústnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC načerno obarvená látka (?)

ustopupec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc (?)

ustosmrad subst.m.o-kmen.dub ESSC zápach z úst

ústrach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC strach

ústracha subst.f.a-kmen.žena ESSC zvíře vzbuzující hrůzu svou zuřivostí

ustrašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastrašení někoho, nahnání strachu někomu

ustrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC klopýtnutí, zakopnutí něčím

ústrk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC poškození

ústrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS obražení, úraz nohy

ustrkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC urážení, tupení

ustrnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyčiněná kůže

ustrnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poddání se, oddání

ústřěl subst.m.o-kmen.dub ESSC ústřel, nemoc projevující se bodavou bolestí, zvl. v bedrech

ustřiženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustřižení, odstřižení

ústup subst.m.o-kmen.dub ESSC ustoupení, vzdání se nároku na soudní jednání

ústupcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo odpadl od víry, odpadlík (

ústupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ústupek, částečné vyhovění něčím požadavkům



ustúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustoupení, odstoupení vzad

ustuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zchladnutí, vystydnutí

ustydlost subst.f.i-kmen.kost MSS chladnost

ustydnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ochlazení

úsudek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úsudek, usouzení

usušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zbavení vlhkosti působením tepla ap., usušení

usúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úsudek, usouzení

usvadlost subst.f.i-kmen.kost ESSC zvadlost, uvadlost

usvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podání svědectví o něčem, dosvědčení něčeho

úsvět subst.m.o-kmen.dub ESSC úsvit, svítání

usvetnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úsvit, rozbřesk

úsvit subst.m.o-kmen.dub ESSC úsvit, svítání

usvitánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úsvit, svítání

usypanost subst.f.i-kmen.kost ESSC nakažlivé onemocnění projevující se vředy a vyrážkou (?)

ušák subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo má dlouhé uši, ušatec

ušatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ušatec, člověk s velkýma ušima schopnýma přikrýt celé tělo

uščedřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uštědření, poskytnutí v hojné míře

uščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kousnutí

úščip subst.m.o-kmen.dub ESSC vytržení, citové vzrušení (?)

uščípanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uštěpačnost, jízlivost

úščipek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS újma, škoda:

uščíṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kousnutí, uštknutí

uščipovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uštěpačné utrhání, posmívání

uščnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uštknutí

ušen subst.m.o-kmen.had ESSC mořský tvor s dlouhýma ušima (mořský osel)

ušeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mořský tvor s dlouhýma ušima (mořský osel)

ušinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malík

ušitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výsledek šití, něco ušitého

ušket subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kus kůže, záplata

úšket subst.f.i-kmen.kost ESSC odříznutý kus kůže

úško subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé ucho, ouško

uškozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uškození, škození, poškození, škoda

ušlák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC stanoviště, kde se vybírá clo

ušlechtilost subst.f.i-kmen.kost ESSC ušlechtilost, vznešenost, mravní dokonalost

ušnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS náušnice

ušník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malík (

úštek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC měsíční fáze trvající od úplňku k novu, kdy zmenšující se Měsíc připomíná cíp n. útržek látky

utahadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ozdoba ramene nebo paže, spona či stužka sloužící mj. k upevnění oděvu

utahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdalování n. zmenšování (?)

útajek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tajné místo, skrýš (?)

utajenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utajení, skrytí

útajnost subst.f.i-kmen.kost MSS utajenost, tajemnost, tajnost

utčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC střetnutí, utkání

utečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS útěk



útečišče subst.n.jo-kmen.moře MSS útočiště

útěcha subst.f.a-kmen.žena MSS útěcha

útek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC útek, příze, která se vetkává do osnovy

útěk subst.m.o-kmen.zvuk MSS útěk

útěka subst.f.a-kmen.žena ESSC útěk, uniknutí

útěkna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC útočiště, kam se utíká

útěknic subst.m.jo-kmen.peniez ESSC útočiště, kam se utíká

utěkník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC útočiště, kam se utíká

utěračka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC textilie sloužící ženám k utírání genitálií (zvl. při menstruaci?)

utěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS utěradlo

úterek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úterý, druhý den po neděli

útěrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC část utnutá od celku

utěšedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS těšitelka

utěšeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS potěšení, rozkoš

utěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS útěcha, rozkoš, potěšení, radost

utěšenost subst.f.i-kmen.kost ESSC potěšení, spokojenost

utěšitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS těšitelka

utěšitedlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC utěšitel, těšitel, kdo utěšuje

utěšitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS utěšitel, těšitel

utěšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potěšování, uspokojování

utětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utětí, oddělení části od celku seknutím ap.

útěžek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výdělek

utěžěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dobývání, výtěžek, užitek

utiekač subst.m.jo-kmen.muž MSS uprchlík

utiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS útěk:

útinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS odkrojek, úlomek

útisk subst.m.o-kmen.zvuk MSS útisk, utlačování

utiskač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo utiskuje, násilník

utiskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utiskování, útisk

utiskatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC utiskovatel, potlačovatel

utisknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utiskování, útisk

utiskovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utiskování, útisk, utlačování

utistřap subst.m.o-kmen.had ESSC (bájný) mořský živočich

utiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utiskování, útisk

utišenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utišení, uklidnění

utkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potkání, obcházení

utknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slovní výpad, osočení

utlačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potlačení, zatlačení

utlačovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utlačování, útlak

utlelost subst.f.i-kmen.kost ESSC zchřadnutí, slabost

útlost subst.f.i-kmen.kost MSS úzkost, malá šíře

útočišče subst.n.jo-kmen.moře MSS útočiště

útočiščko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS útočiště

útok subst.m.o-kmen.zvuk MSS ohlášení žaloby (škody) u soudu



útoka subst.f.a-kmen.žena MSS útěk

úton subst.m.o-kmen.dub ESSC místo, kde se vybíral poplatek z plaveného dřeva (v naturáliích, později v penězích)

útonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC uťatá část stromu, např. špalek

utonutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utonutí, smrt utopením

utoṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utopení, zabití utopením

útor subst.m.o-kmen.dub MSS útor, drážka v hlavě dužiny, do které se upevňuje dno (víko) sudů

utovník subst.m.o-kmen.pták ESSC had, užovka (?)

utracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ztracení

utrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utrácení, mrhání, promrhávání

utracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utrácení, mrhání něčím

utrajch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hütterouch, huttrich

útrap subst.m.o-kmen.dub ESSC ochromení smyslů, mrákoty

útrata subst.f.a-kmen.žena MSS ztracení

utrátcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC marnotratnice, mrhačka

utrátcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo utrácí (majetek), marnotratník, mrhač

útratcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC marnotratnice, mrhačka

útratcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo utrácí (majetek), marnotratník, mrhač

útratnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC marnotratnice, mrhačka

utrejch subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov hütterouch, huttrich

utrhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC utrhač, nactiutrhač, pomlouvač, hanobitel

utrhačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC utrhačka, pomlouvačka

utrhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utrhání, hanobení

utrhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utrhání, hanobení

utro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov jitro, Morgen;

útroba subst.f.a-kmen.žena MSS útroby, vnitřnosti

utrpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utrpení

utrpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utrpení, strádání

útrpnost subst.f.i-kmen.kost ESSC utrpení, strádání

utruźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utrápení, utrýznění někoho (?)

utrých subst.m.o-kmen.zvuk ESSC utrejch, otrušík, arsenik, jed užívaný mj. v lékařství (proti vředům, k zbavování chlupů

utrýzněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ztrýznění

útržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC loupež, kořist

utrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utržení, utrhnutí, stržení

utržič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kupec

útržka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS utrhání na cti, pomluva

utržovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tržba, příjem, zisk (opakovaný)

útřěsk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rána (doprovázená třesknutím)

útulnost subst.f.i-kmen.kost MSS pokornost, skromnost, dobráctví

utvrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opevnění

utvrźenost subst.f.i-kmen.kost ESSC pevnost, neochvějnost

utylost subst.f.i-kmen.kost ESSC otylost, tučnost, tloušťka

uvadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uvadnutí

uvadlina subst.f.a-kmen.žena ESSC uvadlost (?)

uvadlost subst.f.i-kmen.kost MSS slabost



uvadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvadnutí, zvadnutí

úval subst.m.o-kmen.dub MSS úval, údolí

úvalé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úval, údolí

úvalek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyvýšené místo podél něčeho (vzniklé n. vytvořené z navaleného kamení ap.), násep, hráz

uvaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvalení, uvržení

úvar subst.m.o-kmen.dub ESSC mokřina, pozemek zamokřený vyvěrající vodou

úvarec subst.m.jo-kmen.hrnec ESSC mokřina, (menší) pozemek zamokřený vyvěrající vodou

uvarovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uvarování se, vyhnutí, ujití

uvařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvaření, svaření

uvazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co slouží k (u)vázání (šňůrka ap.)

uvázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uvázání

úvazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závazek, povinnost, pouto

uvazel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co slouží k (u)vázání (provaz, šňůrka ap.)

uvazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uvedení v držbu

uváženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvážení, rozvážení

úvažie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC starověká váhová jednotka, šekel (14,55 g nebo 16,37 g)

uvděčňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC učinění vděku, odvděčení se (?)

uvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uvedení, zavedení

úvěrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úvěr, dluh

uvěřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvěření, nabytí víry

uvěřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC věřitel

uvetšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zestárnutí n. způsobení stárnutí (?)

uvězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdání se do zajetí (?)

uvieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavírání, zavření

uviřina subst.f.a-kmen.žena ESSC nepravidelně vydutý přírodní prostor (vhodný jako skrýš), skulina ap. (?)

uvířina subst.f.a-kmen.žena ESSC nepravidelně vydutý přírodní prostor (vhodný jako skrýš), skulina ap. (?)

úvit subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

uvládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vládnutí, panování, vláda

úvod subst.m.o-kmen.dub MSS úvod, počátek

úvodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo uvádí (přivádí) někoho někam

úvodie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vodní tok (?)

úvoz subst.m.o-kmen.dub ESSC úvoz, hluboká polní cesta

uvoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvádění, přivádění

uvrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obrácení se do(vnitř) něčeho

úvrat subst.f.i-kmen.kost ESSC souvrať, ouvrať (dial.)

uvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvržení, vhození

uvykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvykání, přivykání

uzavieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS soustředění:

uzda subst.f.a-kmen.žena MSS uzda, otěž:

uzdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvážení, mínění

uzdář subst.m.jo-kmen.muž MSS výrobce uzd, řemenů

uzdicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS malá uzda, uzdička

uzel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS uzel, uzlík

uzel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je



uzh subst.m.o-kmen.zvuk

úzkost subst.f.i-kmen.kost MSS úžina, rozsedlina, propast:

uzlíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svazeček

uzlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC uzlík, menší uzel

uznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úsudek, rozhodnutí

uzrálost subst.f.i-kmen.kost ESSC „uzránie“

uzránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dospění vývoje otoku, zduřeniny ap. do přelomového stadia příznačného vytvořením hnisu v tkáni

úzrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen, snad safír (?)

uzřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spatření, uvidění

úžas subst.m.o-kmen.dub ESSC úžas, ohromení údivem

užasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trnutí hrůzou

úžast subst.f.i-kmen.kost MSS úžas

úžera subst.f.a-kmen.žena ESSC nepřátelské vniknutí do domu (?)

úžerstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výboj (?)

úžěs subst.m.o-kmen.dub ESSC úžas, ohromení údivem

užěsenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úžas

užěslivost subst.f.i-kmen.kost ESSC udivení, úžas (?)

úžěst subst.f.i-kmen.kost MSS úžas

užhralstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obžerství, opilství

užitečnost subst.f.i-kmen.kost ESSC užitečnost, prospěšnost

užitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS užívání, požívání

užívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS užívání:

úžlabec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

užralec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS člověk oddaný obžerství

užralstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obžerství, opilství

užránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kousnutí

užžen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC teplý jihozápadní vítr

užženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sežehnutí, spálení

vab subst.m.o-kmen.dub ESSC vnadidlo, návnada, prostředek k vábení

vábek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC sýček, vydávající vábivé zvuky, nebo jiný podobný pták

vacún subst.m.o-kmen.dub ESSC stuha, zvl. jako ozdoba ženské hlavy

váček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS menší cestovní tlumok, pytel na oděv

vačín subst.m.o-kmen.dub GbSlov ozdoba nějaká v účesu ženském, ovinek hlavy ženské;

vačkář subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce

vačkářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žena

vačún subst.m.o-kmen.dub GbSlov ozdoba nějaká v účesu ženském, ovinek hlavy ženské;

vada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS vada, chyba, úhona:

váda subst.f.a-kmen.žena MSS váda, hádka, svár, roztržka

vaděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spor, svár:

vádlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tkalcovské vratidlo

vadnost subst.f.i-kmen.kost ESSC suchost, vyschlost

vadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chřadnutí, pozbývání sil

vadošen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh popela

vafenrok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rytířský oděv navlékaný přes brnění



vaffenklejt subst.m.o-kmen.dub MSS kabátec

vafnrok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rytířský oděv navlékaný přes brnění

váha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS závažnost

vahač subst.m.jo-kmen.muž ESSC váhavec, kdo váhá

váhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC váhání, otálení s něčím, rozpakování se

váhavost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozpaky

vajce subst.n.jo-kmen.moře zaklad-bezkoncovkove_tvary-vajec/tvary_s_koncovkou-vajc+vejc MSS vejce

vajéčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS varle:

vaječník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC točené pečivo z mouky a vajec (?)

vajnkraut subst.m.o-kmen.dub ESSC routa zahradní nebo jiná rostlina z čeledi routovitých

vajnšenk subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo čepuje víno

vajnšenk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC čepování vína

vajnštajn subst.m.o-kmen.dub ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vajnštán subst.m.o-kmen.dub ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vajnštejn subst.m.o-kmen.dub ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vajskomora subst.f.a-kmen.žena ESSC místnost sloužící k bílení plátů stříbra pro výrobu mincí vyvářením v kotlích

val subst.m.o-kmen.dub MSS val, hradba

vál subst.m.o-kmen.dub ESSC předmět ve tvaru válce, hřídel nebo jiná technická součást

valach subst.m.o-kmen.pták ESSC kleštěný hřebec, valach

valdišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC zválené místo?

valdrián subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. kozlík lékařský

valdyně subst.f.ja-kmen.mzhyni MSS nudle

valeč subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

valeč subst.m.jo-kmen.meč ESSC valcha, zařízení na vysrážení a zhutnění sukna

válečnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena, která válčí, bojuje o něco

válečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC válečník, bojovník

válek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC válek, nepálená cihla vyrobená z uválené hlíny zhutněné zprav. plevami a slámou

válenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC převalování, hnětení

valcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC valcha, nádoba, později stoupa sloužící ke zpracování tkanin n. sukna

valchárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost n. stavení určené n. vybavené k

valchář subst.m.jo-kmen.muž ESSC valchář, řemeslník zabývající se

valchářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC valchářka, žena

valchářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC valchářství, valchářské řemeslo, valchářská živnost

valchéř subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo valchuje, zpracovává sukno, kůži

valchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC valchování, zpracování tkaniny n. sukna na

valchovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost n. stavení určené n. vybavené k

valchovně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost n. stavení určené n. vybavené k

válka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS boj, bitva

valnost subst.f.i-kmen.kost MSS početnost, síla

valpurta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čarodějnice

valtruba subst.f.a-kmen.žena ESSC pokladnice, místnost na peníze a cenné předměty

valvišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC místo k válení vajec (?)

vana subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vana, velká nádoba na vodu s plochým dnem sloužící ke koupání



vanna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vana, velká nádoba na vodu s plochým dnem sloužící ke koupání

vanna subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vana, velká nádoba na vodu s plochým dnem sloužící ke koupání

vánoc subst.f.i-kmen.kost ESSC Vánoce, den narození Ježíše Krista

vánocě subst.f.ja-kmen.vánocě plurale_tantum ESSC Vánoce, den narození Ježíše Krista

vantkastna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC truhla, truhlice,

vápan subst.m.o-kmen.dub ESSC vápenec, kámen bílé n. nažloutlé barvy, z něhož se pálením získává vápno

vapek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták vydávající hlasité zvuky

vápen subst.m.o-kmen.dub ESSC vápenec, kámen bílé n. nažloutlé barvy, z něhož se pálením získává vápno

vápenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vápenice, pec na pálení vápna

vápennicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vápenice, pec na pálení vápna

vápenník subst.m.o-kmen.hoch MSS vápeník, kdo vyrábí vápno

vápno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vápno, bílý n. nažloutlý prášek získaný pálením vápence

var subst.m.o-kmen.dub MSS várka

varba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vaření

varda subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS míč

vardišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC tyč, hůl k pohánění

varhanář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný výrobce

varháncě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

varhanicě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC malé

varhánky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strunný nástroj, lyra, citera

varhánky subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

varhanník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hráč na

varhanovárna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost, kde se vyrábějí

varhanstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živnost výrobce

varhany subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum MSS varhany

varhany subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum

varhany subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum pridane_lemma_ve_sl_je

várka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC várka, společně vařené množství, najednou vařená dávka

varkoč subst.m.jo-kmen.meč MSS krátká suknice rozříznutá po stranách i vprostředku

varle subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC varle,

varman subst.m.o-kmen.pán ESSC ručitel (?)

varmužě subst.f.ja-kmen.dušě MSS kašovitý pokrm, příkrm, pochoutka

varmužka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kašovitý pokrm, příkrm, pochoutka

varmužník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kašovitý pokrm

varník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pivovarský sud (na jednu várku piva ?)

varovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (vy)varování (se), vystříhání se, vyhýbání se

varšún subst.m.o-kmen.dub ESSC vonná pryskyřice (?)

varta subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hlídka, stráž

vartéř subst.m.jo-kmen.muž MSS hlídač, strážný

varunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC peněžní záruka (?)

vařeníce subst.n.jo-kmen.moře MSS vaření, vařivo

vařeníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vařený (chutný) pokrm, něco (chutně) uvařeného

vařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vaření, způsob přípravy jídel

vařenina subst.f.a-kmen.žena MSS závar, zavářka:



vařidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vaření, co se vaří

vaserman subst.m.o-kmen.pán ESSC fantastická bytost žijící ve vodě, vodník

vastrman subst.m.o-kmen.had ESSC krokodýl n. podobné nebezpečné zvíře žijící ve vodě

vášeň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

vašinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS jeden z vašich lidí:

vášně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS návyk, zvyk, náklonnost, záliba dobrá i špatná, vlastnost:

vášňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vášnivost (?)

vášnost subst.f.i-kmen.kost MSS bujnost:

vaštajn subst.m.o-kmen.dub ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vaten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

vateň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC lůno

vatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC síť k lovení (drobnějších?) ryb

vatrs subst.m.o-kmen.dub ESSC roští, zvl. nalámané na kousky (?)

vavák subst.m.o-kmen.zvuk MSS pohlavní úd:

vavlna subst.f.a-kmen.žena ESSC bavlna, přírodní vlákno, chmýří na semeni bavlníku (Gossypium)

vaz subst.m.o-kmen.dub MSS kloub

vazač subst.m.jo-kmen.muž MSS felčar, obvazovač ran, ošetřovatel

vazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čím se něco váže k něčemu, vázačka

vázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS okovy, pouta

vazatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo svazuje (pouty) někoho

vazba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vazba, vězení

vazebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník vyrábějící sítě ap. k lovu

vazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tkanice ap. sloužící k vázání

vazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hádání se, váda

vážen subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC miska u vah

váženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vážení, nabírání vážením, čerpání

važič subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo odvažuje, vážný

vážina subst.f.a-kmen.žena ESSC množství něčeho určené vážením n. něco sloužící k vážení (?)

važitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo váží, posuzuje

vážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC něco užívaného při vážení (miska u vah?) n. někdo vykonávající vážení (?)

vážka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

vážník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo váží, posuzuje

vážnost subst.f.i-kmen.kost MSS velká váha, cena, důležitost

vběh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nájezd, napadení

vbřěz subst.f.i-kmen.kost ESSC těhotná žena

včela subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC včela

včelička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC včelička, včelka

včelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC místo, kde se ukrývají n. chovají včely (úl, včelín, včelnice)

včelník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina s květy vábícími včely, meduňka (Melissa) n. včelník (Dracocephalum) n. medovník (Melittis)

včerajšek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC včerejšek, včerejší den

vdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vdávání, vdavky:

vdávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vdávání, vdavky:

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtisknutí, vtlačení



vděčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vděk, vděčnost

vděčnost subst.f.i-kmen.kost MSS vděk, vděčnost

vdedek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK GbSlov dudek, Wiedehopf;

vděděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úřední převedení nějakého majetku z vlastnictví dosavadního držitele ve prospěch nabyvatele,

vděk subst.m.o-kmen.zvuk GbSlov dík, Dank;

vdešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vdechnutí, nadechnutí, dech

vdolček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS vdoleček

vdolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vdolek, bochánek

vdomněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podezření (?)

vdova subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vdova

vdovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vdovec

vdovicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vdovička

vdovička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vdovička

vdovně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vdova

vdovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vdovství, vdovský stav

vdovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vdovství, vdovský stav

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpravení něčeho nadrobno rozděleného v něco, nadrobení, rozdrobení

vdychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vdechování

vdýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vdechování

věc subst.f.i-kmen.kost MSS věc

věce subst.n.jo-kmen.moře ESSC sněm, rada, shromáždění

večer subst.m.o-kmen.dub ESSC večer, denní doba od soumraku do noci

večér subst.m.o-kmen.dub ESSC večer, denní doba od soumraku do noci

večerna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost vyhrazená pro podávání večerního jídla, večeřadlo

večeřadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malé večeřadlo, malá jídelna

večeřadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS večeřadlo, jídelna

večeřě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC večeře, večerní jídlo

večeřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC večeření, večeře

večeřišče subst.n.jo-kmen.moře MSS večeřadlo, jídelna

večier subst.m.o-kmen.dub ESSC večer, denní doba od soumraku do noci

věčník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk mající věčný život (?)

věčnost subst.f.i-kmen.kost MSS věk, věčnost

věd subst.f.i-kmen.kost MSS vědma, věštkyně

věd subst.m.o-kmen.pán MSS člověk znalý, polovzdělanec

vědák subst.m.o-kmen.hoch ESSC znalec, mudrc

vědec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo něco ví, dovede:

vedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vedení, přivádění, odvádění

věděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS znalost, vědomost

vědérce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malé vědro, džbán

vedchnutíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malé vdechnutí

vedchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vdechnutí

vědmo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC

vědomie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vědomost, známost

vědomost subst.f.i-kmen.kost ESSC vědomost, vědomí, znalost



vědrce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vědérko

vedrník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bedrník, rostlina užívaná v lékařství zvl. jako prostředek proti nemocem orgánů uložených v bedrech

vedrnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vedro, horkost, žár

vedro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vedro, horko, žár

vědro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vědro, větší nádoba

vedrunka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brouk n. jiný hmyz (

vedříš subst.m.jo-kmen.meč ESSC kámen mající barvu rozpáleného železa (?)

vegerejch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jitrocel

věhlas subst.m.o-kmen.dub MSS věhlas, sláva

věhlasa subst.f.a-kmen.žena MSS věhlas, sláva

věhlasenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozumnost, moudrost

věhlasna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vzor, příklad

věhlasnost subst.f.i-kmen.kost MSS věhlas, sláva

věhlasstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozumnost, moudrost

věhlasstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozumnost, moudrost

vehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ohnutí, vychýlení

věchet subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věchet, stočená hrst nějakého stébloví, zvl. slámy

vějadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS věječka, nádoba na čištění obilí províváním

vejdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vejití, vstoupení

věječka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS věječka, nádoba na čištění obilí províváním

vejerejch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jitrocel

vejfuklet subst.m.o-kmen.dub ESSC ochranná výstroj bojovníka, popř. též jeho koně (?)

vějicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC věječka, nářadí (lopata) na čištění obilí províváním

vějič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo čistí obilí províváním (

vějička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věječka, nářadí (lopata) na čištění obilí províváním

vějieř subst.m.jo-kmen.meč ESSC věječka, nářadí (lopata) na čištění obilí províváním

vějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věječka, nářadí (lopata) na čištění obilí províváním

vejvodina subst.f.a-kmen.žena ESSC vévodkyně, kněžna, šlechtična

věk subst.m.o-kmen.zvuk MSS věk, čas, doba

vekar subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina z čeledi štětkovitých s květy podobajícími se strupům a užívaná k léčení kožních onemocnění, chrastavec aj.

věkonost subst.f.i-kmen.kost ESSC věčná trvalost, věčnost

veksl subst.m.jo-kmen.meč ESSC směna, obchodní výměna peněz

veksle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC směna, obchodní výměna peněz

vekšojd subst.m.o-kmen.dub ESSC rozcestí

vél subst.m.o-kmen.dub MSS závoj, rouška

velba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS velikost, majestát

velblúd subst.m.o-kmen.had MSS velbloud

velblúdě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC velbloudě, velbloudí mládě

velblúdicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC velbloudice, samice velblouda

velbožstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velebné božstvo n. boží vůle, boží pokyn (?)

velebenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS velebení, chválení

velebenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS velebnost, důstojnost

velebna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vznešenost, důstojnost (?)

velebník subst.m.o-kmen.hoch MSS velebitel



velebnost subst.f.i-kmen.kost MSS velebnost, důstojnost

velebstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velebnost, vznešenost

veleľubnost subst.f.i-kmen.kost ESSC velikost, vznešenost

veleryb subst.m.o-kmen.had pridane_lemma_ve_sl_je

veles subst.m.o-kmen.chlap MSS démon, čert, zlá bytost

veleslavenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS velikost, vznešenost, velebnost, majestát

veleslavnost subst.f.i-kmen.kost MSS velikost, vznešenost, velebnost, majestát

subst.f.i-kmen.kost ESSC vznešenost, důstojnost (?)

veličec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC někdo veliký, něco velikého (?)

veličenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvelebení

veličenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS velikost, vznešenost, velebnost, majestát

veličenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velikost, velebnost, vznešenost

veličinost subst.f.i-kmen.kost ESSC velikost, velebnost, vznešenost (?)

veličnost subst.f.i-kmen.kost MSS velikost, vznešenost, velebnost, majestát

veličstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS velikost, vznešenost, velebnost, majestát

veličstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS velikost, vznešenost, velebnost, majestát

velík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina s velkými listy, např. lopuch větší

velikomocnost subst.f.i-kmen.kost MSS velkolepost

velikomysl subst.f.i-kmen.kost ESSC velkomyslnost, velkodušnost,

velikomyslnost subst.f.i-kmen.kost MSS velkomyslnost, velkodušnost

velikonoc subst.f.i-kmen.kost MSS velikonoce

velikost subst.f.i-kmen.kost MSS velikost

velín subst.m.o-kmen.dub ESSC magnet

velínec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk velkého vzrůstu (?)

velkonoc subst.f.i-kmen.kost MSS velikonoce

velkost subst.f.i-kmen.kost ESSC velebnost, vznešenost

velryb subst.m.o-kmen.had MSS velryba

velryba subst.f.a-kmen.žena MSS velryba

veľubstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velebnost, vznešenost,

veľubstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC velikost, vznešenost, velebnost

věnčec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC věneček, malá kruhovitá ozdoba hlavy

věnček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS věneček

věnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS věnec

věnečnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS žena, která se zdobí věnci

věnečník subst.m.o-kmen.hoch MSS muž, který se zdobí věnci

věník subst.m.o-kmen.zvuk MSS větvička, chomáč listů na větvi

věno subst.n.o-kmen.město ESSC věno nevěstino, majetek poskytovaný manželkou či jejími zástupci manželovi k úhradě nákladů spojených s manželstvím

věnovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC udělení

vep subst.m.o-kmen.dub zaklad-cele_paradigma-vep+úp+up MSS úpění

vepř subst.m.jo-kmen.meč ESSC kanec, prase divoké

vepřek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vepřík, prasátko

vepřík subst.m.o-kmen.pták ESSC ryba připomínající svým tvarem malého vepře (?)

vepřovina subst.f.a-kmen.žena ESSC vepřovina, vepřové maso

vepsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vepsání, zapsání do nějakého seznamu (zvl. právní knihy)



verbena subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina využívaná v lékařství (zvl. sporýš lékařský)

verbénka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

verbienek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „verbena“

verd subst.m.o-kmen.dub ESSC cennost, majetek

verden subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina, snad kozlík keltský (?)

věrdunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC početní míra označující čtvrtinu nějaké měrné jednotky (zvl. hřivny n. kopy)

věrduňk subst.m.o-kmen.zvuk MSS čtvrt hřivny, kopy

vergelt subst.m.o-kmen.dub ESSC peněžní náhrada za zabití člověka vyplácená viníkem ve prospěch pozůstalých (tj. forma výkupu z krevní msty)

verchamr subst.m.o-kmen.dub ESSC druh kladiva (s pochromovaným ostřím n. ze slitiny s chromem?)

verin subst.m.o-kmen.dub ESSC druh kamene (zvl. křemen?)

verk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC dílo mincovní, řada postupných pracovních úkonů vedoucích k zhotovení mince

věrník subst.m.o-kmen.hoch MSS věrný člověk

věrnost subst.f.i-kmen.kost ESSC věrnost, spolehlivost, stálost

věrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dovolávání se víry, ujišťování, zapřísahání, zaříkávání se

verš subst.m.jo-kmen.meč ESSC verš, rytmicky a intonačně uspořádané spojení slov

verševatna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC básnictví, umění skládat verše (?)

veršík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC veršík, krátký verš

veršina subst.f.a-kmen.žena ESSC básnictví, umění skládat verše (?)

veršovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC básnictví, umění skládat verše (?)

veršovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC básník, kdo skládá verše

verštat subst.m.o-kmen.dub MSS dílna

věrtel subst.m.jo-kmen.meč MSS čtvrtina korce, stará dutá míra

veřějě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC veřej, dveřní čep, součást dveřního závěsu připevněná k zárubni n. do zdiva dveřního otvoru, na které se otáčí dveřní křídlo (sr. ESSČ s.v.

věřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věření, důvěra v něco, někoho

věřitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC věřitelka

věřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC osoba hodná důvěry

veřvorc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC brukvovitá rostlina (zelí, kapusta ap.)

ves subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC ves, vesnice, zemědělská osada

vescě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osada, menší ves n. městečko

veselé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS veselení, veselí, veselost, radost

veseléčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malé veselí, veselůstka

veselenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS veselení, veselí, veselost, radost

veselnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC druh poplatku (?)

veselost subst.f.i-kmen.kost ESSC veselost, radost

véska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS víska, vesnička

veslař subst.m.jo-kmen.muž ESSC veslař, kdo na lodi zajišťuje plavbu, zvl. veslováním

veslo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC veslo, zpr. dřevěná, na konci rozšířená tyč sloužící k pohánění a řízení lodi

vesna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vesna, jaro

vesnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ves, vesnice, zemědělská osada

vesničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obyvatelstvo vesnice

vesník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vesničan, obyvatel vesnice

vesnín subst.m.o-kmen.pán ESSC vesničan, obyvatel vesnice

vesno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vesna, jaro



vesnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vesnickost, soubor typických vlastností vesničana

věst subst.f.i-kmen.kost MSS zpráva, poselství

vesvět subst.m.o-kmen.dub MSS celý svět

veš subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC drobný živočich způsobující svrbění kůže, zvl. veš

věšadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věšák, zařízení na zavěšování věcí

vešaf subst.m.o-kmen.dub ESSC nádoba, pomůcka k přechovávání něčeho tekutého n. sypkého

věščák subst.m.o-kmen.hoch ESSC věštec, jasnovidec

věščba subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC věštění, hádání budoucnosti

věščbář subst.m.jo-kmen.muž MSS věštec

věščebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC věštec, jasnovidec

věščec subst.m.jo-kmen.otec
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

ščeK+štěK+šteK/tvary_s_koncovkou-ščK+šťK+štK
ESSC osoba věštící ve vytržení, věštec

věščěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS věštění

věščicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS věštkyně, kouzelnice

věščík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC věštění, věštba

věščkář subst.m.jo-kmen.muž MSS věštec

věščkářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věštkyně

věščstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věštění

věšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC usmrcování oběšením, věšení

veška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný hmyz živící se lidskou krví a způsobující svědění, zejm. veš, muňka

vešnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC nedobré víno, zkažené víno (?)

věšokrot subst.m.o-kmen.dub ESSC nebeská klenba nacházející se nad severním polárním kruhem

veštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vejití, vchod

veta subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC konec, veta

vetčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vbodnutí, vetknutí

vetech subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

větel subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina

vetěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS náhrada

veteš subst.f.i-kmen.kost ESSC staroba, vetchost způsobená stářím

vetešník subst.m.o-kmen.hoch ESSC švec spravující starou či nošenou obuv, příštipkář

větev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC větev, haluz, ratolest

větevnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS větvoví

větevno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC větvoví

vetchina subst.f.a-kmen.žena ESSC vetchost, stáří (?)

vetcho subst.n.o-kmen.klubko ESSC vetchost, stáří

vetchost subst.f.i-kmen.kost MSS staroba

vetně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen (?)

vetnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS hadačka, věštkyně

větník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina mající větve (?)

větrnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vichřice

větrník subst.m.o-kmen.zvuk MSS lodní plachta

větrnost subst.f.i-kmen.kost ESSC větry, plynatost,



větročár subst.m.o-kmen.dub ESSC věštění z úkazů v povětří

větrožil subst.m.o-kmen.had ESSC bájné zvíře žijící v povětří, bájný pták (?)

větroživ subst.m.o-kmen.had ESSC bájné zvíře žijící v povětří, bájný pták (?)

větřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC větry, plynatost

větříček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC větříček, vánek

větřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC větřík, větříček, vánek

vetšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vetšení, stárnutí, stávání se vetchým

vetunk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC soudní poplatek

větva subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS větev, ratolest

větvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS větévka

větvička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC větvička, ratolest

větvíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS větvoví, větve

větvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS větvoví, větve

větvovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS větvoví, větve

věvač subst.m.jo-kmen.meč MSS dmychadlo, měch:

věvačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dmychadlo, měch:

veverek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS veverka:

veveřicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS veverka:

veveřička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS veverka:

veveřičník subst.m.o-kmen.pták ESSC lovecký pes cvičený ke stopování veverek

vévoda subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS vůdce

vévodicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vůdkyně, velitelka

vévodík subst.m.o-kmen.hoch ESSC vévodský syn, mladý vévoda

vévodina subst.f.a-kmen.žena ESSC vévodkyně, kněžna, šlechtična

vévodna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vévodkyně

vévodstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vládcovství, vládnutí, panování

vévodstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vládcovství, vládnutí, panování

vězel subst.m.jo-kmen.meč ESSC bylina s delším stonkem, jejíž části se snadno přichytí, svízel, mařinka, ostrolist (?)

vezelmistr subst.m.o-kmen.chlap ESSC mincmistr, správce mincovny

vězeň subst.m.jo-kmen.muž E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ten, kdo je svázaný či spoutaný

vezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doprava, přeprava vezením

vězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS věznění, žalář, zajetí

vězenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zajetí

věziek subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bylina, jejíž části se snadno přichytí, ostrolist (?)

vezřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzezření, tvářnost, zevnějšek:

věž subst.f.ja-kmen.tvrz zaklad-cele_paradigma-věž+vež pridane_lemma_ve_sl_neni

veždaj subst.m.jo-kmen.meč ESSC (?)

věžě subst.f.ja-kmen.tvrz zaklad-cele_paradigma-věž+vež MSS věž

věžnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS fena

věžník subst.m.o-kmen.pták MSS ovčácký pes, hlídací pes, domácí pes

vhleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlédnutí, nahlédnutí

vhodnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vhodnost, náležitost, přiměřenost

vhon subst.m.o-kmen.dub ESSC právní popud, podnět (?)

vhonitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC podněcovatel soudního řízení (?)



vcházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vcházení, vstupování, vstup

vchod subst.m.o-kmen.dub MSS vstup, vstoupení

vchodišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC vchod, vstup, brána

vchoz subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC kdo někam vchází či vešel

vchozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vcházení

viatik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cestovní breviář

viatyk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC cestovní breviář

vícka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS věcička

vičena subst.f.a-kmen.žena ESSC vikev

vid subst.m.o-kmen.had ESSC pták, který ostře vidí (?), snad bělokur

vídač subst.m.jo-kmen.muž MSS věštec:

vídanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vídání, shledávání, setkávání

viděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS schopnost vidět, zrak

vidlák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo pracuje s

vidlář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vyrábí

vidlicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vidle

vidlička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vidlička, malý trojzubec

vidlonošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo nosí vidle

vidly subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vidle

vidna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o šíření světla v prostoru a jeho optickém vnímání, geometrická optika (?)

vidnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jeden ze čtyř středověkých výkladů bible, výklad bible v přímém smyslu, nepřenesený

vidomost subst.f.i-kmen.kost ESSC vidění, patření

vidopatrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o šíření světla v prostoru a jeho optickém vnímání, geometrická optika (?)

vidopis subst.m.o-kmen.dub MSS historie, dějiny

vidořěč subst.f.i-kmen.kost ESSC jeden ze čtyř středověkých výkladů bible, výklad bible v přímém smyslu, nepřenesený

vieca subst.f.výjimka.vieca ESSC církevní sněm, synod

viecina subst.f.a-kmen.žena ESSC oteklá n. jinak zvětšená noha (zvl. vlivem nemoci; ?)

viecka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS věcička

viečce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS víčko

viečina subst.f.a-kmen.žena ESSC oteklá n. jinak zvětšená noha (zvl. vlivem nemoci; ?)

viečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS víčko

viech subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vích, svazek slámy (zvl. jako znamení signalizující výčep piva, zahájení trhu, označení směru požáru ap.)

vieko subst.n.o-kmen.klubko MSS víko, příklop

vienek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vínek, věneček

vienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vání, vanutí

viera subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS víra:

vietie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vání, vanutí

vietník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vítr

vietr subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vítr

viezel subst.m.jo-kmen.meč ESSC bylina s delším stonkem, jejíž části se snadno přichytí, svízel, mařinka, ostrolist (?)

viežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věžička, malá

vigiatik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC právní závazek za splacení dluhu (?)

vigilí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS předvečer svátku, svatvečer

vigilie subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS předvečer svátku, svatvečer



vigilije subst.f.ja-kmen.dušě MSS předvečer svátku, svatvečer

vigiljě subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_neni

vigiljí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS předvečer svátku, svatvečer

viglef subst.m.o-kmen.chlap MSS stoupenec Viklefův

viglefista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC viklefista, přívrženec Viklefova učení

vicher subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS silný větrný vír, vichřice, uragán

vichor subst.m.o-kmen.dub ESSC plevelná rostlina

víchor subst.m.o-kmen.dub ESSC plevelná rostlina

vichrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vichřice, prudký vítr

vichřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC vichr

vichřicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bouřlivý, nepokojný člověk (?)

vichtovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC provádění nějaké náročné tělesné činnosti (?)

vijadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC naviják, navíjedlo, navíjecí zařízení (zvl. na navíjení nití při tkaní)

viják subst.m.o-kmen.zvuk ESSC naviják, navíjedlo, navíjecí zařízení (zvl. na navíjení nití při tkaní)

vijiljě subst.f.ja-kmen.dušě MSS předvečer svátku, svatvečer

vijiljí subst.f.ьja+ja-kmen.historie MSS předvečer svátku, svatvečer

vijohlávek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták s výraznou kresbou na hlavě (?)

vik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná v lékařství

vika subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rostlina se silným a plazivým oddenkem a plody ve tvaru lusků (vikev, hrachor ap.)

vikář subst.m.jo-kmen.muž MSS vyšší hodnost katolického faráře

vikářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vikářka, zástupkyně abatyše

vikářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vikariát, územně správní jednotka spravovaná vikářem n. pravomoci nad ní

vikéř subst.m.jo-kmen.meč ESSC část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvl. pavlač n. arkýř

vikev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina se silným a plazivým oddenkem a plody ve tvaru lusků (vikev, hrachor ap.)

viklánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS váhání, nerozhodnost

vikleficě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC stoupenkyně učení Viklefova, zvl. žijící coby

viklefista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC viklefista, přívrženec Viklefova učení

viklefka subst.f.a-kmen.žena ESSC stoupenkyně učení Viklefova, zvl. žijící coby

viklefstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC viklefství, učení Viklefovo

viklefstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC viklefství, učení Viklefovo

vikpild subst.m.o-kmen.dub ESSC územně správní jednotka, obvod (zvl. městský)

vikvě subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

vikvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina se silným a plazivým oddenkem a plody ve tvaru lusků (vikev, hrachor ap.)

vikýř subst.m.jo-kmen.meč ESSC část budovy vystupující ve výšce ze stěny, zvl. pavlač n. arkýř

víl subst.m.o-kmen.dub MSS závoj, rouška

vila subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS bloud, blázen

vílek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

vilenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smilství, smilstvo

viléř subst.m.jo-kmen.muž MSS prostopášník:

vílka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závoj, závojík

vilňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smilství, smilstvo

vilnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS smilnice, prostitutka, nevěstka

vilnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS smilnice, prostitutka, nevěstka



vilník subst.m.o-kmen.hoch MSS smilník, chlípník

vilnost subst.f.i-kmen.kost MSS smilství, smilstvo

vilost subst.f.i-kmen.kost MSS (tělesná) žádost, chtíč

vilotník subst.m.o-kmen.hoch ESSC smilník, kdo smilní, chlípník

vílovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zasvěcování se Bohu oblečením řeholního závoje (

vilstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS smilství, smilstvo

vilstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS smilství, smilstvo

vina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS vina

vínabránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vinobraní, sklizeň vinných hroznů

vinař subst.m.jo-kmen.muž ESSC vinař, kdo pracuje na vinici n. ji spravuje

vincéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC vinař n. správce vinice

vincieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC vinař n. správce vinice

vincúr subst.m.o-kmen.chlap ESSC vinař n. správce vinice

víněnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bobulka hroznového vína

viňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vinění, obviňování

víněnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bobulka hroznového vína

vínko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vínko, víno

vinnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vinice, vinohrad

vinničieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC vinař, kdo pracuje na vinici

vinnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá vinice, vinička

vinník subst.m.o-kmen.hoch MSS viník

vinnost subst.f.i-kmen.kost MSS vnější přirozená podoba (způsoba) vína:

víno subst.n.o-kmen.město ESSC rostlina s dužnatými plody vhodnými k získávání šťávy, zejm. vinná réva

vinobércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo sklízí vinné hrozny

vinoběř subst.f.i-kmen.kost ESSC vinobraní, sklizeň vinných hroznů

vinobět subst.f.i-kmen.kost ESSC obětování vína bohu

vinobětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obětování vína bohu

vinobranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vinobraní, sklizeň vinných hroznů

vínočka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vinná polévka

vínočrv subst.m.o-kmen.had MSS červ, který se domněle rodil z vína

vinohrad subst.m.o-kmen.dub ESSC vinohrad, pozemek (zpravidla na stráni) určený pro pěstování vinné révy

vinokal subst.m.o-kmen.dub ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vínokořen subst.m.n-kmen.kámen ESSC kořen vinné révy (?)

vínolist subst.m.o-kmen.dub ESSC list vinné révy

vinopal subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo se zabývá pálením (destilováním) vína

vinopalič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se zabývá pálením (destilováním) vína

vinopalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka n. vdova po

vinopijcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC piják vína, ten, kdo se oddává (nadměrnému) pití vína

vinopitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pití vína (zvl. nadměrné)

vínopitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pití vína

vínořězák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo řeže, prořezává víno

vínosběrač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo sklízí vinné hrozny

vínošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo řeže, prořezává víno

vinovánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC akuzativ



vinožencě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo sklízí vinné hrozny

vinožětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sklizeň vinných hroznů

vinš subst.m.jo-kmen.meč ESSC přání, žádost

vínše subst.m.ja-kmen.panošě ESSC šenkýř (?)

vinšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přání, vinšování

vinštajn subst.m.o-kmen.dub ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vinštán subst.m.o-kmen.dub ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vinštieř subst.m.jo-kmen.meč ESSC vinný kámen, sůl kyseliny vinné

vinštuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC součást oblečení, možná druh pláště (?)

vintrkraut subst.m.o-kmen.dub ESSC sedmikráska

vír subst.m.o-kmen.dub ESSC prudký kruhový pohyb, zejména vody

vis subst.m.o-kmen.dub ESSC povislá podzimní tráva (?)

vise subst.f.ja-kmen.dušě MSS vize, vidina

visělec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS oběšenec

visitator subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo je pověřen vizitací, prohlídkou, kontrolou ap.

visitátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo je pověřen vizitací, prohlídkou, kontrolou ap.

visle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC co je připojeno k domu, přístavek (?)

višně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ovocný strom s malými peckovitými plody, zvl. višeň, třešeň

višnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mladý višňový strom

višňovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ovocný porost s malými peckovitými plody (zvl. višňový), používaný jako podnož při štěpování

vítanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vítání, pozdravení hosta

vítěl subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

vítěl subst.m.jo-kmen.meč ESSC pozdravit

vítěz subst.m.jo-kmen.vítěz MSS hrdina

vítězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS hrdinný boj, vítězství

vítězenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vítězství

vítězicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zápasnice, bojovnice

vítězitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vítězka nad někým

vítězitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vítěz

vítězně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „pokojná obět“

vítězobět subst.f.i-kmen.kost MSS oběť

vítězstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rekovnost, hrdinnost, udatnost

vítězstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vítězství

vítěženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vítězství

vítěžicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zápasnice, bojovnice

vítěžitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vítězka nad někým

vítěžně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „pokojná obět“

vítěžstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rekovnost, hrdinnost, udatnost

vítěžstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vítězství

viticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zavinutá,

vitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC navíjení

vitreol subst.m.o-kmen.dub ESSC skalice, síran kovu, zvl. zelená skalice, užívaná k výrobě inkoustu

vitriol subst.m.o-kmen.dub ESSC skalice, síran kovu, zvl. zelená skalice, užívaná k výrobě inkoustu

viza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC ověření a potvrzení zápisu žaloby v deskách zajišťující neměnnou platnost žaloby



víza subst.f.a-kmen.žena ESSC ověření a potvrzení zápisu žaloby v deskách zajišťující neměnnou platnost žaloby

vize subst.f.ja-kmen.dušě MSS vize, vidina

vizenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS schopnost vidět, zrak

vizitator subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo je pověřen vizitací, prohlídkou, kontrolou ap.

vizitátor subst.m.o-kmen.chlap ESSC kdo je pověřen vizitací, prohlídkou, kontrolou ap.

vjětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vjetí, vjezd

vjitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vejití, vstoupení, příchod

vklad subst.m.o-kmen.dub ESSC zápis, vklad věcného práva ap. do zemských desek

vkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vkládání

vkladenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zápis, vklad věcného práva ap. do zemských desek

vkořeňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utkvění, spočinutí v něčem, pevné opření o něco

vkúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC majetek získaný zákupním právem (

vlačba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vláčení, urovnávání a zkypřování zorané půdy branami (

vlačec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo něco táhne (s přípřeží?)

vlačěj subst.m.jo-kmen.meč ESSC rybářská vlečná síť

vláčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vláčení, tahání někoho n. něčeho po zemi

vlačidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC brány, nářadí sloužící k vláčení

vláčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC tenká příze (?)

vláčník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC spondej, volně plynoucí stopa složená ze dvou dlouhých slabik

vláda subst.f.a-kmen.žena ESSC vláda, rozhodovací moc nad něčím, právo ovládat něco

vládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vládnutí, panování, vladaření

vládař subst.m.jo-kmen.muž MSS správce

vladařka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vladařka, vládkyně (

vladařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vladařství, vládnutí

vladařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vladařství, vládnutí

vladatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vládce, vladař, pán

vládcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vládce, vladař, pán

vladenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vládnutí, vláda, vladařství, panování

vládnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vládnutí, vláda, vladařství, panování

vladyčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vladyka, nižší šlechtic

vladyčka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

vládyčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žena vladyckého, šlechtického původu

vladyčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vladyctví, stav příslušnosti k nižší šlechtě

vladyčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vladykové

vladyka subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_neni

vladyka subst.m+f.a-kmen.vladyka pridane_lemma_ve_sl_je

vládyka subst.f.a-kmen.žena pridane_lemma_ve_sl_neni

vládyka subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS příslušník nižší staročeské šlechty

vláha subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC tekutina v množství potřebném pro život, vláha

vlak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC velká rybářská síť vlečená po dně (

vlákence subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jemné chmýří z květů rostlin

vlákénce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vlákénko

vlákénko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jemné chmýří z květů rostlin

vlákno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlákno, dlouhý jemný nitkovitý útvar rostlinného původu sloužící k výrobě příze ap.



vlas subst.m.o-kmen.dub MSS vlas

vlásek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vlásek

vlásenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žíně

vlasicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC lasice, drobná šelma s protáhlým tělem a krátkými končetinami

vlasina subst.f.a-kmen.žena MSS žíně

vlasna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíně

vlast subst.f.i-kmen.kost MSS země, krajina, oblast

vlastcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zemička

vlastenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vlastnictví, majetek

vlastín subst.m.o-kmen.pán ESSC služebník, kdo je ovládán někým

vlastleb subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
ESSC mořská ryba připomínající vzhledem i pohybem vlaštovku, letucha (Dactylopterus L.)

vlastník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vlastní, pokrevní sourozenec

vlastnost subst.f.i-kmen.kost MSS vhodnost, náležitost

vlastovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlaštovice, vlaštovka

vlastovicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vlaštovka

vlastovičenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlaštovčí potomek

vlastovička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlaštovka, vlaštovička

vlastovičník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vlaštovičník (

vlaš subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták, jehož hnízdo připomíná tvarem a úzkým vletovým otvorem hnízdo vlaštovčí (?)

vláščnost subst.f.i-kmen.kost MSS zvláštnost, zvláštní vlastnost

vlašec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC italské n. francouzské, zvl.

vlašek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší bílý chléb

vlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žíně

vlašicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC lasice, drobná šelma s protáhlým tělem a krátkými končetinami

vlašna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žíně

vlat subst.f.i-kmen.kost ESSC obilný klas (zvl. ovesný?)

vlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svlažování, mírné smáčení

vlažno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC teplo, zvl. mírné

vlažnost subst.f.i-kmen.kost MSS vláha

vlčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC mládě vlka, vlče

vlček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlk, vlček

vlčicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vlčice, samice vlka

vlčina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vlčí maso

vlčinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, nejspíše vlčí bob

vlehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahájení mimosoudního vyrovnání dluhu,

vletně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bájné létající zvíře, možná pegas

vletně subst.n.nt-kmen.kuřě pridane_lemma_ve_sl_je

vlévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vlévání, nalévání

vleženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahájení mimosoudního vyrovnání dluhu,

vležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nastoupení ležení, kterým se donucoval dlužník k zaplacení

vlha subst.f.a-kmen.žena ESSC pták, zřejmě z čeledi vlhovitých, zvl. vlha

vlhko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlhko, vlhkost

vlhkost subst.f.i-kmen.kost ESSC vlhkost



vlhnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vlhkost

vlchovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kouzelník, pohanský kněz, věštec (?)

vlchvec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC kouzelník, pohanský kněz, věštec (?)

vlitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vliv

vlk subst.m.o-kmen.pták MSS vlk

vlkoč subst.m.jo-kmen.meč ESSC choroba

vlkojěd subst.m.o-kmen.had ESSC bájné zvíře požírající vlky (za lat. tragelaphus, hircocervus; ?)

vlkojědnec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC bájné zvíře požírající vlky (?)

vlkojědnost subst.f.i-kmen.kost ESSC choroba

vlkopes subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC divoký, neochočený pes

vln subst.m.o-kmen.had ESSC ryba, možná losos n. mník (?)

vlna subst.f.a-kmen.žena ESSC vlna, hustá, jemná zvířecí, zvl. ovčí srst, zprav. zpracovávaná pro výrobu oděvů

vlnák subst.m.o-kmen.hoch ESSC vlnař, řemeslník zpracovávající vlnu

vlnař subst.m.jo-kmen.muž ESSC vlnař, řemeslník zpracovávající vlnu

vlnařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vlnařství, vlnařské řemeslo, vlnařská živnost

vlněnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba, patrně porostlá chmýřím připomínajícím vlnu (?)

vlnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC chmýří n. chloupky na květu rostliny připomínající vlnu

vlnobitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvolňování, proklepávání n. mykání vlny

vlnohatr subst.m.o-kmen.had ESSC vodní n. obojživelný živočich, možná mlok (?)

vlnoskok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vlny, vlnobití

vlnostřiež subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo stříhá vlnu, střihač vlny

vlnostřiežec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo stříhá vlnu, střihač vlny

vlnotepec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo myká, češe vlnu

vlnotkadlčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zpracovávání, tkaní vlny

vlnotkadlstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zpracovávání, tkaní vlny

vloha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC úděl (?)

vloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vložení, uložení

vlšě subst.f.ja-kmen.přě ESSC ryba, možná úhoř (?)

vlžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, z níž vytéká vlhká hmota, snad bdelium, druh klejopryskyřice (?)

vměšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vměšování se

vmetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vmetání, naházení

vmiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vmíchání, vměšování

vmietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vměšování, pletení (?)

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC promluva, řeč

vmyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úmysl, záměr, rozhodnutí

vnad subst.m.o-kmen.dub MSS půvab, kouzlo

vnada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS zvyk, způsob, obyčej:

vnášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vynášení někoho, hlasité vychvalování někoho

vnesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vnesení, dopravení někam nesením

vnešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vnesení, dopravení někam nesením

vnitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vejití, vstoupení, příchod

vnorek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh pokrmu (?)

vnorka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh pokrmu (?)

vnúčátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vnoučátko, malé vnouče



vnúčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC vnouče, vnuk n. vnučka

vnúček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vnouček

vnúčenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vnouče, vnuk n. vnučka

vnučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vnučka

vnuk subst.m.o-kmen.hoch ESSC vnuk

vnuka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS vnučka

vnukánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vnuknutí

vnuknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC popud, podnět,

vnukovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC navádění

vnukyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC vnučka

vňutřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vnitřek, nitro

vňutřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC duševní námaha, intelektuální činnost (?)

vňutřnost subst.f.i-kmen.kost MSS vnitřek, nitro

vod subst.m.o-kmen.dub MSS vedení

voda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC voda, průhledná kapalina vyskytující se v různých skupenstvích

vodák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se podílí na rozvodu vody (?)

vodař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo má co do činění s vodou, např. nosič vody

vódcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

vódcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vůdce, vůdkyně

voděna subst.f.a-kmen.žena MSS voda

vodenín subst.m.o-kmen.had ESSC ještěr, snad z čeledi scinkovitých, scink

vodicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS voda, vodička

vodič subst.m.jo-kmen.muž MSS vůdce, průvodce

vodička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vodička

vodičstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC umění vést, schopnost vládnout

vodnáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC druh vodního hada

vodnatost subst.f.i-kmen.kost ESSC tekutina připomínající vodu

vodně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povodeň

vodňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC záplava, vzestup vod

vodnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC druh řepy, vodnice

vodnost subst.f.i-kmen.kost ESSC voda, vodní plocha

vodnotedlnost subst.f.i-kmen.kost MSS vodnatelnost

vodnotelák subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk trpící vodnatelností

vodnotele subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC choroba projevující se hromaděním tekutin v těle, vodnatelnost

vodnotelec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk trpící vodnatelností

vodnotelenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC onemocnění projevující se hromaděním tekutin v těle, vodnatelnost

vodnotelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk trpící vodnatelností

vodnotelnost subst.f.i-kmen.kost MSS vodnatelnost

vodnýtel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC člověk trpící vodnatelností

vodočár subst.m.o-kmen.dub ESSC čarování vodou, věštění z vody

vodohlas subst.m.o-kmen.dub MSS harmonie

vodohlása subst.f.a-kmen.žena ESSC hudba, hudební umění

vodohlasna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hudba, hudební umění

vodokrev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jedna ze čtyř tělesných šťáv korespondující s živlem vodou (charakterizovaná vlhkostí a studeností) a tvořící základ flegmatického povahově-konstitučního typu



vodokrev subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jedna ze čtyř tělesných šťáv korespondující s živlem vodou (charakterizovaná vlhkostí a studeností) a tvořící základ flegmatického povahově-konstitučního typu

vodokrevna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jedna ze čtyř tělesných šťáv korespondující s živlem vodou (charakterizovaná vlhkostí a studeností) a tvořící základ flegmatického povahově-konstitučního typu

vodokrevník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk

vodokrevnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jedna ze čtyř tělesných šťáv korespondující s živlem vodou (charakterizovaná vlhkostí a studeností) a tvořící základ flegmatického povahově-konstitučního typu (sr. ESSČ s.v.

vodomyš subst.f.i-kmen.kost ESSC živočich podobný myši, který žije ve/při vodě, např. rejsec vodní

vodoník subst.m.o-kmen.pták ESSC ještěr, snad z čeledi scinkovitých, scink

vodonošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC nosič vody

vodoteč subst.f.i-kmen.kost ESSC voda odtékající z nějakého povrchu (sr. GbSlov s.v.

vodotečina subst.f.a-kmen.žena ESSC strouha s vodou, menší vodní tok

vodotok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC strouha s vodou, menší vodní tok

vodovět subst.m.o-kmen.dub ESSC silný severní vítr (který zdvíhá vlny?)

vodoviet subst.m.o-kmen.dub ESSC silný severní vítr (který zdvíhá vlny?)

vodovoz subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC kdo vozí vodu

vodúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC chléb namočený ve vodě

vodynorek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pták nořící se pro potravu pod vodu, kormorán (?)

vochle subst.f.ja-kmen.dušě StcS vochle, nástroj s železnými hroty sloužící k pročesávání, očíslování a urovnávání vláken lnu před spřádáním:

voj subst.m.jo-kmen.meč MSS vojsko:

voják subst.m.o-kmen.hoch ESSC voják, účastník vojenské výpravy, člen vojenské jednotky

vojě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vojsko

vojen subst.m.o-kmen.pán E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK MSS voják

vojěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC voják, účastník vojenské výpravy, člen vojenské jednotky

vojenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vojenství, co se týká vojska a jeho činnosti

vojna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vojna, válka, vojenská výprava

vojska subst.f.a-kmen.žena

zaklad-bezkoncovkove_tvary-

vojsek+vojsk/pokud_koncovka_zacina_a+á+y+o+u+ú-

vojsk/pokud_koncovka_zacina_ě-vojšč+vojsc

MSS vojsko

vojsko subst.n.o-kmen.klubko

zaklad-bezkoncovkove_tvary-

vojsek+vojsk/pokud_koncovka_zacina_a+á+y+o+ó+u+ú+m-

vojsk/pokud_koncovka_zacina_ě+i-vojšč+vojsc

ESSC vojsko, armáda, souhrn vojáků

vojšče subst.n.jo-kmen.moře MSS vojsko

vojščít subst.m.o-kmen.dub ESSC vojenský štít

vojtovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC statek s pozemky vyhrazený pro

vokála subst.f.a-kmen.žena ESSC vokál, samohláska

vól subst.m.u-kmen.vól kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vůl:

volač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vyvolávač, hlasatel,

voláč subst.m.jo-kmen.muž ESSC osoba n. člověku podobné stvoření se zvětšenou štítnou žlázou (strumou, voletem)

volanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo volá, křičí

volánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vokativ

volánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS volání:

volánka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kalendy, první den v měsíci podle římského kalendáře

volánky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kalendy

volavčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC soudní zřízenec ohlašující počátek soudního jednání a vyvolávající jednající strany

volavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osoba n. člověku podobné stvoření se zvětšenou štítnou žlázou (strumou, voletem)

volavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC čáp



volavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC volavka, čápu podobný pták žijící u vody, jehož krk, stojí-li v klidu, připomíná vole

volček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC volek, menší n. mladý vůl

volda subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC bizon

vole subst.n.jo-kmen.moře ESSC vole, rozšířená část krku (jícnu) u ptáků

vóle subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vůle, libost:

volek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC volek, menší n. mladý vůl

volenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS volič, volitel, kurfiřt

volenek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vokativ

volenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS volba

voľenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC volič, volitel římského císaře

volenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS volnost

vólička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vůle, vůlička

vólkrm subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

vólkrm subst.m.o-kmen.dub ESSC krmení pro dobytek, zvl. obilí určené jako krmivo pro skot (?)

volňát subst.m.o-kmen.dub ESSC borax, nerost (považovaný za kámen) vyskytující se údajně (volně uložený?) v hlavě některých druhů žab

volnost subst.f.i-kmen.kost ESSC svoboda, volnost, nezávislost, nepodléhání cizí vůli, závazkům ap.

voloček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC volové oko, volské oko (lid.), rostlina s většími, volskému oku podobnými květy (např. blatouch bahenní, volovec vrbolistý ap.)

volovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC starání se o voly, n. péče o skot vůbec (?)

volovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC volské oko (lid.), rostlina s většími, volskému oku podobnými květy (např. volovec vrbolistý)

volovicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC volovice, volovina, volská kůže

volovina subst.f.a-kmen.žena ESSC volské maso, volovina

volovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC volák, volař, kdo se stará o voly

volúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták, nejspíše volavka (?)

voňačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC voňavka, zvl. nádoba n. lahvička s ní

voňavost subst.f.i-kmen.kost MSS vůně, voňavost

vóně subst.f.ja-kmen.dýně kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vůně

voněčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC voňavka, zvl. nádoba n. lahvička s ní

voněkras subst.m.o-kmen.dub ESSC krásně vonící bylina z čeledi hluchavkovitých, majoránka n. dobromysl

voněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS čich

vonichař subst.m.jo-kmen.meč ESSC směs vonných látek určená k vykuřování, kadidlo

vonnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC voňavka, zvl. nádoba n. lahvička s ní

vonno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vůně

vonnost subst.f.i-kmen.kost MSS vůně, voňavost

vopaktáta subst.n.o-kmen.město plurale_tantum ESSC kompaktáta,

vor subst.m.o-kmen.dub ESSC plachta na vůz, do níž se (místo do pytlů) sype obilí

vorhany subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum MSS varhany

vorhany subst.m.o-kmen.dub plurale_tantum pridane_lemma_ve_sl_je

vormkraut subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina užívaná v lékařství proti červům, hlístům ap. (zvl. vratič obecný n. pelyněk černobýl)

vort subst.m.o-kmen.dub ESSC druh koření (?)

voř subst.m.jo-kmen.meč MSS kůň, oř

vořina subst.f.a-kmen.žena ESSC vořina, příčně umísťovaná silná tyč ap. spojující klády v zadní části voru

vos subst.f.i-kmen.kost MSS vosa

vos subst.m.o-kmen.dub MSS osina:

vos subst.m.o-kmen.had MSS vosa



vosk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vosk

voščál subst.m.o-kmen.dub ESSC žlutý n. nažloutlý kámen připomínající svou barvou i strukturou vosk

voščina subst.f.a-kmen.žena ESSC voština, včelí voskový plást

voščinář subst.m.jo-kmen.muž ESSC řemeslný zpracovatel a prodejce vosku a

voščinářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka

voščník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný zpracovatel a prodejce vosku

voščnost subst.f.i-kmen.kost ESSC nažloutlost, zažloutlost, nažloutlé zbarvení

vóz subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vůz

vozataj subst.m.jo-kmen.muž MSS vozka, vozataj

vozatajstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC povoznictví, povoznická živnost

vozba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vožení, přeprava

vozd subst.m.o-kmen.dub StcS hradba, zeď okolo města:

vozec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší vůz, vozík

voźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivádění, vodění

vozher subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlen, zvl. nosní hlen, sopel, vozher

vozhřě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC malé dítě (zvl. chlapec), usmrkáně, usmrkánek (expr.)

vozhřivě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC malé dítě (zvl. chlapec), usmrkáně, usmrkánek (expr.)

vozhřivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo má rýmu, chřipku ap. (

vozhřivicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rýma, chřipka ap., nemoc projevující se zvýšenou tvorbou nosního hlenu

vozhřivka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rýma, chřipka ap., nemoc projevující se zvýšenou tvorbou nosního hlenu

vozhřivost subst.f.i-kmen.kost ESSC vozher, nosní hlen, sopel

vozič subst.m.jo-kmen.muž ESSC vozka, povozník, kdo živnostensky provozuje dopravu (po)vozem

vozidlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vozka, vozataj

vozík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC menší vůz, vozík

vozka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vozka, vozataj, kočí, kdo řídí spřežení zapřažené do vozu

vozker subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hlen, zvl. nosní hlen, sopel, vozher

vozkřě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC malé dítě (zvl. chlapec), usmrkáně, usmrkánek (expr.)

vozkřivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo má rýmu, chřipku ap. (

vozkřivicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rýma, chřipka ap., nemoc projevující se zvýšenou tvorbou nosního hlenu

vozna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC těžký nákladní vůz

voznicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vůz, vozík

vozníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý

vozník subst.m.o-kmen.hoch MSS výrobce vozů

vozotoč subst.m.jo-kmen.muž ESSC vozka, vozataj,

voženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přivážení, vožení, dopravování vezením

vpáčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpáčení, vtlačení, proniknutí pod tlakem

vpád subst.m.o-kmen.dub ESSC vpád, náhlé (zvl. násilné) vniknutí, vpadnutí

vpadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpád, náhlé (zvl. násilné) vniknutí, vpadnutí

vpadla subst.n.o-kmen.město plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ústí, místo, kde se řeka vlévá (vpadá) do moře

vpadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpád, náhlé (zvl. násilné) vniknutí, vpadnutí

vpast subst.f.i-kmen.kost MSS propast, propadlina, hlubina

vpis subst.m.o-kmen.dub ESSC vpis, zápis, písemný úřední záznam

vpisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpisování, zapisování, písemné zaznamenávání úředního úkonu

vplet subst.m.o-kmen.dub ESSC ozdoba vplétaná do ženského účesu



vpuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpuštění, umožnění vstupu, vniknutí ap.

vpúščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (v)pouštění, umožňování opakovaného vstupu

vrabček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS vrabeček

vrábě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS malý vrabec, vrabčí mládě

vrabec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrabec, běžně se vyskytující drobný pták nenápadného zbarvení

vrábel subst.m.o-kmen.had E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrabec

vrabík subst.m.o-kmen.pták ESSC vrabec

vrablec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrabec, běžně se vyskytující drobný pták nenápadného zbarvení

vracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vracení, návrat

vracěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vracení, navracení

vrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vracení, návrat

vracěvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obživnutí, zmrtvýchvstání (?)

vracovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obživnutí, zmrtvýchvstání (?)

vrah subst.m.o-kmen.hoch MSS nepřítel

vrahyně subst.f.ja-kmen.prorokyni MSS nepřítelkyně

vrak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kámen (podobný křišťálu) zadržující

vran subst.m.o-kmen.had MSS havran, vrána

vrána subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC vrána, větší černý pták

vráně subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC vráně, mládě vrány

vranec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý havran, malý

vraněčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC morová hlíza

vranka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá vrána

vráp subst.m.o-kmen.dub MSS vráska, záhyb

vrapa subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS vráska, záhyb

vráska subst.f.a-kmen.žena
zaklad-bezkoncovkove_tvary-

vrásek+vrasek+vrásk+vrask/tvary_s_koncovkou-vrásk+vrask
MSS vráska, záhyb

vraščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vraštění, svraskávání, vytváření záhybů, vrásek

vrata subst.n.o-kmen.město plurale_tantum kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vrata, velké dveře, jimiž se uzavírá otvor pro vjíždění nebo vcházení do budovy n. ohrazeného prostoru, statku, města ap.

vrátcě subst.n.jo-kmen.moře plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vrátka, branka, dveře

vratec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina, nejspíše vratič

vrátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zadek, týl:

vrátenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vrátnictví, vybírání poplatku za průchod

vratič subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina, nejspíše vratič, netřesk n. černobýl

vratič subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina, nejspíše vratič, netřesk n. černobýl

vratidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vratidlo

vratitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se vrací, navrátilec (?)

vrátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC návrat (?)

vrátkost subst.f.i-kmen.kost MSS vratkost, nepevnost, nestálost

vrátna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC krytý prostor (přístřešek) před vraty

vrátnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vrátná:

vrátničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrátnictví

vrátník subst.m.o-kmen.hoch ESSC vrátný

vratoslav subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina (?)



vrátyč subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina, nejspíše vratič, netřesk n. černobýl

vrátyč subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina, nejspíše vratič, netřesk n. černobýl

vražda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vražda

vrážě subst.f.ja-kmen.dušě MSS odlehlé místo, pustina

vražedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vražednice

vražedlník subst.m.o-kmen.hoch MSS vrah, vražedník

vraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vsuvka (zpravidla tvořená citoslovcem), zvolání ap. (?)

vrba subst.f.a-kmen.žena ESSC vrba n. podobný strom n. keř s pruty

vrbato subst.n.o-kmen.město ESSC vrboviště, místo, kde rostou

vrběna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC rostlina využívaná v lékařství (zvl. sporýš lékařský)

vrbicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vrbička, malá vrba n. jiný podobný keř n. strom s pruty (za lat. salicetum)

vrbie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vrbí, vrboví, vrbový porost

vrbina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vrba n. podobný strom n. keř s pruty

vrbka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrbka, malá

vrbně subst.f.ja-kmen.kršně ESSC vrboviště, místo, kde rostou

vrčábnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS deska na hraní v kostky

vrčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vrčení, vydávání vrčivého zvuku např. na znamení podrážděnosti n. varování

vrh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vrh, hod

vrhcáb subst.m.o-kmen.dub MSS hrací kostka

vrhcábnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS deska na hraní v kostky

vrhcábník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo hraje v kostky

vrhel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zbraň, jíž se vrhá, např. kopí (?)

vrhle subst.f.ja-kmen.přě ESSC zbraň, jíž se vrhá, např. kopí (?)

vrhlicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nádoba sloužící k roztírání n. roztloukání něčeho, hmoždíř ap.

vrhlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nádobka sloužící k roztírání n. roztloukání něčeho, hmoždířek ap.

vrch subst.m.u-kmen.vrch MSS vrch

vrchcáb subst.m.o-kmen.dub MSS hrací kostka

vrchcábnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS deska na hraní v kostky

vrchcábník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo hraje v kostky

vrchnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS společenská horní vrstva, vládnoucí třída

vrchnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vrchnost, svrchovanost, nadvláda

vrchohlav subst.m.o-kmen.dub ESSC nadhlavník, zenit

vrchol subst.m.o-kmen.dub ESSC vrchol, vrchní část

vrcholek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrcholek, vrchní část

vrcholík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vrcholek, vrchní část

vrchostěn subst.m.o-kmen.dub ESSC kužel (?)

vrchovicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vrcholek (stromu)

vrchovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vrcholky, vršky

vrchovina subst.f.a-kmen.žena MSS pramen, studánka:

vrchovišče subst.n.jo-kmen.moře MSS zřídlo, pramen, začátek vodního toku

vrchulek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS palice do hmoždíře, tlouk:

vrk subst.m.o-kmen.hoch ESSC osoba s nějakým nápadným rysem (?)

vrkoč subst.m.jo-kmen.meč MSS vrkoč, cop, spletené vlasy

vron subst.m.o-kmen.had ESSC pták, nejspíše zeleně zbarvený (?)



vrovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC srovnání, porovnání

vrst subst.f.i-kmen.kost MSS vrstva

vrstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá vrstva, vrstvička

vrstva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vrstva

vrš subst.f.i-kmen.kost MSS dávka nasypaného obilí

vrš subst.f.ja-kmen.tvrz MSS vrš, košík k lovení ryb, proutěná válcovitá past na ryby

vršček subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-šček+šeček/tvary_s_koncovkou-

šečk
ESSC diakritické znaménko

vršě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS vrš, košík k lovení ryb, proutěná válcovitá past na ryby

vršek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vršek, horní část

vršelek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC diakritické znaménko

vršík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC veršík, krátký verš

vrška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá síť k lovení ryb

vrškař subst.m.jo-kmen.muž ESSC výrobce

vršovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo loví ryby pomocí

vrt subst.m.o-kmen.dub ESSC odřená kůže (?)

vrtač subst.m.jo-kmen.meč ESSC jídlo, zřejmě druh pečiva (?)

vrtadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vrták, nástroj k vrtání

vrták subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vrták,

vrtanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jídlo, zřejmě druh pečiva (?)

vrtaš subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták s bělavým peřím, dlouhým zobákem a černýma nohama

vrtel subst.m.jo-kmen.meč MSS čtvrtina korce, stará dutá míra

vrtělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odřená kůže, často na patě

vrtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vrtění, nepokoj

vrticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC kopřiva

vrtidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rumpál, hašple,  zařízení na zdvíhání břemen

vrtich subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina

vrtilka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odřená kůže, často na patě

vrtilka subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nestálý, vrtkavý člověk

vrtkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozpakování

vrtkost subst.f.i-kmen.kost MSS vratkost, nepevnost, nestálost

vrtlák subst.m.o-kmen.hoch MSS vrtkavý člověk, obojetník

vrtlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pochybování, reptání

vrtlavost subst.f.i-kmen.kost MSS vrtkavost, nestálost, nepevnost, nejistota

vrtlost subst.f.i-kmen.kost MSS vrtkavost, nestálost, nepevnost, nejistota

vrtoch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vrtoch, rozmar, chvilkový nápad (?)

vrtoš subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták s bělavým peřím, dlouhým zobákem a černýma nohama

vrtoviez subst.f.i-kmen.kost MSS houžev

vrtrák subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo pomlouvá, utrhač

vrtránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS reptání, mručení

vrub subst.m.o-kmen.dub MSS vrub

vrubák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo u vozu dělá vruby a tak počítá naměřené pytle uhlí

vrúbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vroubek, malý zářez na vrubovnici

vrv subst.f.i-kmen.kost ESSC provaz, provázek, zvl. na zatahování něčeho,



vrv subst.m.i-kmen.náv ESSC provaz, provázek, zvl. na zatahování něčeho,

vrzánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vrzání,

vržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pomůcka k lovení ryb, zřejmě malý proutěný košík

vrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vržení, vrhnutí

vřěd subst.m.o-kmen.dub ESSC těžko se hojící zánět na kůži či sliznici, zvl. hnisavý, vřed, nežit

vřěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC jeřáb břek, strom s bohatým bílým květenstvím a trsy plodů

vřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vření, var

vřěs subst.m.o-kmen.dub ESSC planý keř s drobnými růžovými n. bílými květy rostoucí na písčitém a suchém místě, zvl. vřes, tamaryšek ap.

vřěsen subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS srpen

vřěsie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC plané křoví (zvl. vřesové, tamaryškové, jalovcové ap.) rostoucí na písčitém a suchém místě

vřěsk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vřískavý zvuk vydávaný zvířetem, vřeštění, zvl. bečení, mečení

vřěskev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s drobnými květy, snad saturejka (?)

vřěsovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC plané křoví rostoucí na písčitém a suchém místě, snad vřes, tamaryšek, janovec ap.

vřětenář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vyrábí

vřětenářka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC manželka

vřětenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zmije, had

vřětenišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC násada šípu

vřěteniščě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC had,

vřěténko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

vřěteno subst.n.o-kmen.město ESSC vřeteno, kuželovitá tyč s ostrým hrotem, na kterou se navíjí příze

vřěz subst.m.o-kmen.dub ESSC soudní poplatek zaznamenávaný pomocí zářezů

vřězanicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC předmět vytvořený řezbou, zvl. vyřezaná socha, modla

vřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC předmět vytvořený řezbou, zvl. vyřezaná socha, modla

vřieskanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC křik, volání (?)

vřivost subst.f.i-kmen.kost MSS vření, horkost

vsadník subst.m.o-kmen.hoch ESSC obyvatel, osadník

vsazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vsazení

vsědač subst.m.jo-kmen.muž MSS nasedající, nastupující, jedoucí:

vsědánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jezdecký souboj, zápas

vsědař subst.m.jo-kmen.muž MSS nasedající, nastupující, jedoucí:

vsědatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS nasedající, nastupující, jedoucí:

vsějě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC osivo, obilí určené k zasetí

vschod subst.m.o-kmen.dub MSS vzestup, výstup

vskočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vpád, vniknutí

vslona subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC předmět poskytující ochranu (pův. svým sklonem při opření), přístřešek ap.

vslunie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výsluní

vspor subst.m.o-kmen.dub MSS spor, odpor

vstánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vstání, vstanutí, vzestup, povznesení

vstavač subst.m.jo-kmen.meč ESSC vstavač, rostlina z rodu Orchis vyrůstající z hlíz podobných varlatům a užívaná zvl. jako afrodiziakum

vstavadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC postavení, stanoviště (?)

vstávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vstávání, zvedání se (z lože po spánku)

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postavení, položení, posazení

vstěkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vztek, vzteklost, prchlivost

vstieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastínění, zaštítění



vstrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vstrčení, zasunutí něčeho do něčeho

vstrk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC strčení, strkání

vstup subst.m.o-kmen.dub ESSC vytržení mysli, extáze

vstupadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS schodiště, schod, výstup:

vstúpcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nástupce

vstupeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS stupeň, schod

vstúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vstoupení, vystoupení

vstupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vstupování

vstuprovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hanobení (?)

vsutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyrážka

všatečněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (?)

všebránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC loupení, loupež

všed subst.m.o-kmen.dub ESSC všední den

všednicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC každodenní horečka

všedobr subst.m.o-kmen.dub ESSC všedobr, rostlina (zvl. z čeledi merlíkovitých) užívaná jako všelék (mj. proti hadímu uštknutí)

všedobrovolnost subst.f.i-kmen.kost MSS nejvyšší blahovolnost, dobrotivost

všedr subst.m.o-kmen.dub ESSC všedobr (?)

všehomocnost subst.f.i-kmen.kost MSS všemohoucnost

všechnost subst.f.i-kmen.kost ESSC povšechnost, všeobecnost (?)

všel subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

všel subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

všel subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

všelik subst.m.o-kmen.pták ESSC různorodě zbarvená ryba

všelikost subst.f.i-kmen.kost MSS všelikost, veškerost, celek, souhrn

všelitvar subst.m.o-kmen.dub ESSC idea, pratvar skutečna (?)

všelitvář subst.f.i-kmen.kost ESSC idea, pratvar skutečna (?)

všemocnost subst.f.i-kmen.kost MSS všemocnost, všemohoucnost

všemohúcenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS všemocnost, všemohoucnost

všemohúcnost subst.f.i-kmen.kost MSS všemocnost, všemohoucnost

všemohúcstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC všemohoucnost, všemocnost

všemohutenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS všemocnost, všemohoucnost

všemohutnost subst.f.i-kmen.kost ESSC všemohoucnost, všemocnost

všemohútnost subst.f.i-kmen.kost ESSC všemohoucnost, všemocnost

všemohútstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS všemocnost, všemohoucnost

všenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

všenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina plazící se po zemi (?)

všestie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vstoupení, vstup:

všeteč subst.f.i-kmen.kost ESSC opovážlivost, nerozvážnost, (nepřípustná) všetečnost

všetečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS všetečnost, zvědavost

všetečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC opovážlivá osoba, (nepřípustně) všetečný člověk

všetečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC opovážlivec, (nepřípustně) všetečný člověk

všetečnost subst.f.i-kmen.kost MSS nerozvážnost, opovážlivost, zbrklost

všetečstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS všetečnost, zvědavost

všetečstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS všetečnost, zvědavost



vševědomost subst.f.i-kmen.kost MSS vševědoucnost

vševek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC všitá část oděvu

všezlat subst.m.o-kmen.dub ESSC drahokam celý jakoby zlatý

všeznámost subst.f.i-kmen.kost MSS vševědoucnost

všivec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina na pohled jakoby pokrytá vešmi nebo/a užívaná jako prostředek proti vším (všivec, bolehlav, rozpuk aj.)

všudybytnost subst.f.i-kmen.kost MSS všudypřítomnost

vtečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtečení, vtok

vtěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtělení, nabytí těla

vtělestvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtělení, inkarnace

vtělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtělování, nabývání těla

vtěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtažení, stažení někam (?)

vtip subst.m.o-kmen.dub MSS vtip, důvtip, důmysl:

vtipcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC důvtipný člověk, mudrc

vtipec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC důvtipný člověk, mudrc

vtipenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nápad

vtipnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC matematik

vtipník subst.m.o-kmen.hoch ESSC důvtipný člověk

vtipnivost subst.f.i-kmen.kost ESSC důvtipnost, rozumová schopnost

vtipnost subst.f.i-kmen.kost MSS vtipnost, důvtipnost, důmyslnost

vtipovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nápad, myšlenka, domněnka

vtipovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC důvtipný člověk

vtipovnera subst.f.a-kmen.žena ESSC matematika

vtipovnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC matematik

vtisknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtisknutí, vtlačení

vtiščenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se někam vtlačil, kdo se někam vedral

vtiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vtisknutí, vtlačení

vtok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vpád, násilný vstup někam

vtrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyzdvižení, vstoupení, vystoupení:

vtýkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zátoka, úžina

vtýlky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ozdoba (složená z více částí ?) ženského účesu připevňovaná v týle (?)

vunkraut subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina s oddenky připomínajícími krtičné hlízy užívaná jako lék proti nim, krtičník (Scrophularia L.)

výbava subst.f.a-kmen.žena ESSC výbava, majetek nevěsty sloužící k vybavení domácnosti

výběh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vyběhnutí

vyběhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyběhnutí, vybočení

vybělovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vybělování, zbavování jiné barvy (zvl. působením slunce) n. bělení, nabývání bílé barvy (?)

výběrčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC výběrčí, úředník vybírající daň

výběrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výběr, výběrek (arch.)

vyběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC útěk, uprchnutí

vybieľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vybělení, učinění bílým (zvl. zbavení jiné barvy)

vybieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjímání, odnímání odněkud

vybijěč subst.m.jo-kmen.muž ESSC ničitel, zvl. lupič

vybíjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ničení, zvl. loupení

vybitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vybití, vymlácení, odstranění tlučením

vybodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypíchnutí



vybodlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco vypichuje

výboj subst.m.jo-kmen.meč MSS násilné vniknutí do domu

výbojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zbojník, lupič, drancovatel

výbojěvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC bojovník

výbojnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC kořistnice, tvor živící se kořistí

výbojník subst.m.o-kmen.hoch MSS zbojník, lupič, drancovatel

vybojovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poražení v boji, porážka

vybojovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dobyvatel

výbojovník subst.m.o-kmen.hoch MSS dobyvatel

výbor subst.m.o-kmen.dub MSS vybrání, vyvolení

výborník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vyniká nad jiné náboženskomravně (?)

výbornost subst.f.i-kmen.kost MSS znamenitost

vybořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vybourání, zbourání, poboření

vybranec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vybraný muž, vyvolenec

vybránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjmutí odněkud

vycěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylití odněkud, umožnění odtékat

vycězovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylévání, pouštění

vyčakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyčkání

výčerek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC písemná podoba, tj. písmeno n. rozlišující značka u písmena (zvl. supralineární, čárka ap.) v semitských písmech

vyčesánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyčesání, odstranění kratších vláken

vyčěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykouření, rituální očištění kouřem

vyčiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC očištění, očista, zbavení nečistoty

vyčítanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS počítání

vyčrpánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyčerpání, odstranění čerpáním

vyčtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výčet

vyčuchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprchání

vyčuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykouření, rituální očištění kouřem

vydáľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postup vpřed

vydánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vydání

vydavač subst.m.jo-kmen.muž MSS vydavatel

vydávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dávání,

vydavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo vydává něco drženého někomu

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytlačení, vymačkání

vyděďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vydědění, zbavení dědického nároku na něco

vyděkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poděkování

vydělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS udělání, zhotovení

vydělavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo usiluje o něco

výdělek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výdělek

vydéř subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo mnoho vydává, marnotratník:

vydětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytlačení, vymačkání

vydieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC násilné získávání od koho, zvl. vymáhání

výdlab subst.m.o-kmen.dub ESSC vydlabané místo, zvl. čep

vydlabánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC reliéf, plastické vyobrazení

vydlubánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC reliéf (



vydojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC

výdořek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS slovo, stvořitelské slovo

vydra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vydra

vydraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žlábek vyhloubený pro čepové spojení dvou dřevěných částí nějakého celku, drážka

vydrúš subst.m.jo-kmen.muž ESSC člověk, který se úmyslně dlouhodobě nehýbá z místa

vydržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uskutečnění, projednání

vydřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stopa na vodní hladině způsobená kýlem plující lodi

vydřiduch subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo někoho vydírá, vysává, žije na úkor druhých, dravec:

vydřidušstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vydřidušství, vydřidušské počínání, jednání na úkor druhých

vydřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vymahač, kdo bezohledně vyžaduje něco

vydšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvolání, vzbuzení

vydýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vydechování

vyhaněč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vymáhá peníze, zvl. výběrčí, vymahač daní

vyháněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhánění, vypuzování

výheň subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výheň

vyhlášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhlášení, uvedení v obecnou platnost a závaznost

vyhlašovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhlašování, veřejné ohlašování

vyhlaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhlazení, zničení, vyhubení

výhled subst.m.o-kmen.dub MSS výhled:

vyhlédač subst.m.jo-kmen.muž MSS pozorovatel, zvěd, stráž

vyhlédadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pozorovatelna

vyhledánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prohlédnutí, ohledání, vyšetření

vyhlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhlížení

vyhlédatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS pozorovatel, zvěd, stráž

vyhledávač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pozorovatel, zkoumatel

vyhledávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hledání

vyhleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzezření, vzhled

výhledie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výhled, vyhlídka:

výhlezd subst.m.o-kmen.dub ESSC vyčnívající část těla (?)

vyhlúbanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhloubený, vydlabaný prostor

vyhnanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyhnanec, kdo je vyhnán

vyhnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhnání, vypuzení

výhně subst.f.ja-kmen.výheň E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výheň

vyhnojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhnisání, uvolnění a pročištění rány ap. hnisáním

vyhnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykloubení, vymknutí

vyhojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyléčení, uzdravení

výhon subst.m.o-kmen.dub MSS výpad, přepadení

výhonek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyhnanec, kdo je vyhnán, vyhoštěn

vyhoňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyhánění, vyhnání

vyhonír subst.m.o-kmen.had ESSC pták bojující s výrem

vyhořěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhoření, požár

výhost subst.m.o-kmen.dub MSS propuštění (z poddanství)

výhosta subst.f.a-kmen.žena MSS propuštění (z poddanství)

vyhoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC hození, mrštění



vyhrabánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhrabání ven n. pryč, odstranění hrabáním

vyhroženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymáhání výhrůžkami, násilím ap.

vyhřazlost subst.f.i-kmen.kost ESSC posun z určeného místa, zvl. ven z těla, výhřez, kýla

vyhřězlost subst.f.i-kmen.kost ESSC posun z určeného místa, zvl. ven z těla, výhřez, kýla

vyhřěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posun z určeného místa, zvl. ven z těla, výhřez, kýla

vycházěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vycházení

východ subst.m.o-kmen.dub MSS vyjití, vystoupení

vychovalost subst.f.i-kmen.kost ESSC náchylnost, sklon

vychovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odchovanec, kdo je vychován

vychovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vychování, zabezpečení patřičnou péčí do doby dospělosti

vychovávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vychovávání, zabezpečování patřičnou péčí do doby dospělosti

výchoz subst.f.i-kmen.kost ESSC vzrůst, vzcházení

výchoz subst.m.o-kmen.dub ESSC vzrůst, vzcházení

vychozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odchod:

vychrkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vychrchlání, vykašlání, vyplivnutí

vychŕkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vychrchlávání, vykašlávání, vyplivování

vychrknútie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS plivnutí, vyplivnutí

vychřec subst.m.jo-kmen.hrnec zaklad-bezkoncovkove_tvary-řec+rec/tvary_s_koncovkou-rc+řc ESSC ženský vaječník

vyjdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odchod

vyjědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výjezd, odjezd

vyjednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ujednání, ustanovení

vyjednatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vykonavatel

vyjednavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vykonavatel

vyjětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjmutí, odstranění

vyjěvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyjevení, projevení

výjězd subst.m.o-kmen.dub MSS výjezd, vyjížďka:

výjězda subst.f.a-kmen.žena MSS výjezd, vyjížďka:

vyjiedřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyjádření, vyjevení

vyjiežděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjíždění na obchodní cestu, cestování

vyjimač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo tvoří odvozená slova (?)

vyjitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyjití, odejití, odchod

vyk subst.m.o-kmen.zvuk MSS povyk, rámus

výkal subst.m.o-kmen.dub ESSC samčí semeno, sperma

výkala subst.f.a-kmen.žena ESSC samčí semeno, sperma

vykázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustanovení, nařízení (zvl. úřední)

vykazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC veřejné šíření (?)

výklad subst.m.o-kmen.dub ESSC výklad, interpretace

vykladač subst.m.jo-kmen.muž MSS vykladatel:

vykladák subst.m.o-kmen.pták ESSC mořská obluda

vykládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výklad, vysvětlení, vyložení

vykladatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vykladatel:

výklestek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyklestěné, prosekané místo v porostu zúženého řečiště umožňující rybáři umístění vakovitých sítí (

vykletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS prokletí



vykonánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vykonání

vykopánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykopání, vyjmutí něčeho kopáním za pomoci motyky ap.

vykopávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykopávání, těžba

vykořeňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhlazení, vyhubení

výkradek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC doba určená k soudní dohodě (?)

vykrcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvrácení, vrhnutí, zvratek

vykrḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykrmení, vypasenost

vykročenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykročení, vyjití, vydání se na cestu

vykuchánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykuchání, vyvržení vnitřností

výkup subst.m.o-kmen.dub ESSC vykoupení, spása

vykúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykoupení, vyplacení někoho n. něčeho odněkud

vykupitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vykupitel, spasitel

vykupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykupování, osvobozování spásou

výkuš subst.f.ja-kmen.tvrz MSS střílna

výkušě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS střílna

výkyd subst.m.o-kmen.dub ESSC výběr, sběr (?)

vykydenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhřeznutí

vykysánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyčištění, očištění, odstranění nečistot (zvl. vzniklých kvašením n. hnitím; ?)

výkysek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výměšek

vylamač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco vylamuje

vylámanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyloupení

vylevač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco vylévá

vylévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vylévání

vylevatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo zločinně prolévá krev jiné osoby, zvl. její vrah

vylhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (vy)získání lhaním

vylíčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylíčení, vysvětlení, popsání, výklad

vylíčitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vysvětlovatel, vykladač

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC lichvou nabytý majetek

vylitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS náruživost, oddanost čemu, hovění čemu

výlomek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vylomená část z celku, úlomek

vyloḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylomení, vyvrácení

vyloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyložení, výklad

vyloženník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco vykládá, vykladač

vylúčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyloučení, vydělení, odstranění

vylučovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylučování, zbavování někoho účasti na něčem

vylúpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyloupání, vypíchání

výlupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyloupnuté jádro

vylúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyloupnutí, vylupování:

vylúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylákání, odloudění,

vylysenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC místo, kde vlasová pokožka přechází v lysé čelo (?)

vymáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymáhání, dožadování se něčeho

vymazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymazání, výmaz, zrušení daného právního zápisu jeho odstraněním z právních knih

vymazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymazávání, výmaz, rušení daného právního zápisu jeho odstraněním z právních knih



výmě subst.n.n-kmen.rámě
kvantita-NOM+ACC+VOC.SG_pred_koncovkou_ě-

dlouha/zbytek_paradigmatu-kratka
MSS vemeno

výměna subst.f.a-kmen.žena ESSC úmluva, vzájemná dohoda (?)

výměnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výminka, co bylo vymíněno, smluveno

výměnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výminka, výhrada, podmínka:

výměra subst.f.a-kmen.žena ESSC vyměřené stavební pozemky (?)

vyměřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyměření, vytyčení

vyměřenost subst.f.i-kmen.kost ESSC vymezení, ohraničení

vyměřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyměřování, vytyčování (sr. ESSČ s.v.

vymetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymetení, vyčištění

výmětek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyvržení, vyhození něčeho ven

vymeźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymezení, ohraničení, vytyčení

vymieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymínění, podmínka, výhrada, výjimka

výmienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výminka, výhrada, podmínka:

vymietač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vymítač, kdo někoho n. něco vyhání, vymítá

vymietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyhánění, vypuzování, vyhnání, vypuzení

vymietatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco vymycuje, vykořeňuje, hubí

vymínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mnutí (klasů)

výminka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výminka, výhrada, podmínka:

výmluva subst.f.a-kmen.žena MSS výmluvnost

vymluvač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo se vymlouvá

vymlúvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se vymlouvá

vymlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymlouvání, výmluva

výmluvčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC prostředník mezi znesvářenými stranami

vymluvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výmluvnost:

výmluvnost subst.f.i-kmen.kost ESSC výmluvnost, výřečnost, schopnost výřečně hovořit

vymluvovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC omlouvání, ospravedlňování

výmol subst.m.o-kmen.dub MSS výmol

výmolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vymleté koryto menšího vodního toku

vymoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymožení, (vy)získání něčeho vymáháním

vymrtvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS umrtvení

vymřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymření, vyhynutí (do posledního)

výmysl subst.m.o-kmen.dub MSS výmysl

vymyslitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo něco vymyslel, vynálezce, původce

výmyslník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco vymýšlí, vynalézá ap. (?)

vymyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výmysl, vymýšlení

vymyšlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výmysl, vymýšlení

vymývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymývání, zbavování nečistot mytím

vynášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vynášení, dopravování ven nošením

vynašitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo vynáší na světlo (přen.), odhaluje něco skrytého, vykladač (?)

vyndenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odchod

vynesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vynesení

vynětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjmutí, odstranění

vynie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vytí



vynimač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo tvoří odvozená slova (?)

vynímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyjímání

vynitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyjití, odejití, odchod

výnos subst.m.o-kmen.dub ESSC výnos, nález, nařízení, usnesení, ustanovení ap., zprav. zveřejněné,

vynositel subst.m.jo-kmen.učitel MSS

vyobcovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyobcování, vyloučení, vykázání

vyoránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozorání

vypáčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypáčení, vyhnutí n. vyvrácení páčením

vypačovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC páčení, vracení do správné polohy

vypadánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypadání, odpadání

vypadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypadnutí, odpadnutí od něčeho

vypadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypadnutí, odpadnutí od něčeho

vypáľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypálení, zpustošení n. zničení pálením

výpis subst.m.o-kmen.dub MSS výnos, dekret

vypisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypisování

vypitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypití

vyplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyplacení, vykoupení

vyplacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyplácení, vykupování

vyplákanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypláchnutí, vymytí, zbavení nečistoty vypláchnutím

vyplakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyplakávání, vyprošování něčeho (kajícným) pláčem

vyplanitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vyhubitel (za lat. exterminator)

výplata subst.f.a-kmen.žena MSS výplata, vyplacení

výplatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC peněžní částka vynaložená na opětovné získání něčeho zadržovaného, výkupné

vyplatitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo někoho vyplácí, zejm. peněžitě odměňuje za odvedenou práci

vypleňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhubení,

vyplenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odstranění, zničení

vyplenitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS plenitel, zhoubce, ničitel

vyplňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC doplnění (do úplného počtu členů)

vyplňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykonávání, plnění

vyplozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zplození

vyplutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výtok

vyplynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytečení

vyplývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výtok

vypodobňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyobrazení, zobrazení, výtvarné zachycení podoby něčeho n. někoho

vypójčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypůjčení

vypójčievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypůjčování

vypósobcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vykonavatel

vypósobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vykonání, udělání, provedení

vypósobilost subst.f.i-kmen.kost ESSC vykonání, provedení, uskutečnění

vypósobitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vykonavatel

vypósobovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykonávání

výpověd subst.f.i-kmen.kost MSS nález, usnesení, rozhodnutí, rozsudek

výpovědek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nález, ustanovení, rozhodnutí právní povahy

vypověděnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vypovězenec



vypověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS soudní výrok, nález

vypověditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC rozhodčí, osoba zvolená účastníky sporu pověřená jeho vedením a rozhodnutím

výpovědlník subst.m.o-kmen.hoch MSS vypovězenec

výpovědník subst.m.o-kmen.hoch MSS vypovězenec

vypoviedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhlašování, vynášení

vypožitčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypůjčení

vypožitčievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypůjčování

vypránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprání, proprání, zbavení příměsí

výprava subst.f.a-kmen.žena MSS vypravování

vyprávcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS osvoboditelka

vypravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výklad, vynaložení, vysvětlení

vypravitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vyprávěč

vypravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypravování, vyprávění

vyprázdněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmaření, zrušení

vypráždněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmaření, zrušení

vypražďňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprazdňování (?)

vypresovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylisování, získání lisováním

výpros subst.m.o-kmen.dub ESSC vyprošení něčeho na někom

výprosa subst.f.a-kmen.žena ESSC vyprošení něčeho na někom

výprosník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výprosník, žadatel o

vyprostitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vysvoboditel, osvoboditel

vyproščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyproštění, vysvobození, osvobození

vyprošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprošení

vyprošovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprošování, požadování

vypřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trest, potrestání (?)

vypsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vypsání, popsání, vylíčení

vyptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyptání, dotázání

vyptávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyptávání, dotazování

vypučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhřeznutí z puklého tkáňového obalu

vypučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypučení, vyrašení

výpust subst.m.i-kmen.náv ESSC výhonek

vypuščenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS poslaný, vyslaný:

vypuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypuštění, odstranění n. uvolnění puštěním,

vypuščovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výhonek

vypuźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyhnanec, vypovězenec

vypuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vypuzování, vyhánění

výr subst.m.o-kmen.had MSS výr

výrazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výstřelek

výrazník subst.m.o-kmen.hoch ESSC mincéř, razič peněz

vyraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odražení

vyrážka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výstřelek

vyrčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výrok, nález, rozhodnutí, rozsudek

výrok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nález, ustanovení, rozhodnutí, rozsudek

vyroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzrůst, způsob, podoba n. míra, jak něco vyrostlo



vyrozuměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS porozumění, pochopení

vyrubánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysekání

výrubek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC potomek (?)

vyručenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC propuštění někoho na záruku, osvobození někoho n. něčeho, zvl. ze stavu ručení

vyručenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyproštění ze zástavy

výrun subst.m.o-kmen.dub ESSC výron, rozprostření se

výrytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC prostorové vyobrazení vzniklé rytím nebo řezbou, např. reliéf, socha

vyrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhotovení rytím

vyrytina subst.f.a-kmen.žena MSS rytina, reliéf, socha

vyryvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vyrývá, zvláště umělecky hodnotné předměty

vyřčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výrok, nález, rozhodnutí, rozsudek

výřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výrok

vyřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyřezání, oddělení, vyndání něčeho řezáním

vyřeženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odříhnutí, odkrknutí

vyřieźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyřízení

vyříhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC říhání, krkání

vyřihnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odříhnutí, odkrknutí

vyřkněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soudní výrok, rozhodnutí, rozsudek

vyřknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výrok, nález, rozhodnutí, rozsudek

výsada subst.f.a-kmen.žena ESSC soubor výhod udělených někomu, výhradní právo, privilegium

vysaditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco sází, vysazuje

vysazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyhoštění, vyhnání, vypuzení

vysazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC udělování výsad

vysědalost subst.f.i-kmen.kost ESSC nemoc projevující se vyrážkou na kůži, zvl. malomocenství

vysědlina subst.f.a-kmen.žena MSS výstupek

vysědlost subst.f.i-kmen.kost ESSC nemoc projevující se bílou vyrážkou na kůži, bílá malomocnost

výsep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výspa, výběžek vysunutý do vody

vysielanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysílání, posílání

vysk subst.m.o-kmen.hoch ESSC zpěvák

vysk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zpěv

vyskáčka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyskakující hračka

vyskakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC interval, výšková vzdálenost mezi dvěma tóny

výskanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výskání

výskok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC výtok, místo pro odtékání vody

výskot subst.m.o-kmen.dub ESSC výskot, křik

vyslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyslání, poslání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyslovení

výsluha subst.f.a-kmen.žena ESSC odměna za vykonanou službu

výslun subst.m.o-kmen.dub ESSC procesí, průvod

výslužčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC vysloužilec

vyslúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysloužení, získání něčeho službou

vyslyšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyslechnutí

vysmaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spotřebování smažením, vypaření

vysočec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vysoký člověk, osoba vysokého vzrůstu



vysočstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vysoko položené, vyvýšené místo,

vysohniezdek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ledňáček, pták hnízdící v noře vyhloubené ve vysokém říčním břehu, náspu ap.

vysokolet subst.m.o-kmen.had ESSC pták létající (velmi) vysoko

vysokost subst.f.i-kmen.kost MSS výška

vysoň subst.m.jo-kmen.muž ESSC člověk vysoké postavy

výsost subst.f.i-kmen.kost MSS výška:

výsostina subst.f.a-kmen.žena MSS vynikající vlastnost, vynikající čin:

výsot subst.f.i-kmen.kost MSS výška:

vystánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uplynutí

výstavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zbylý, zůstavený strom, strom ponechaný jako stojící při kácení lesa n. jeho části

vystavovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vystavování, umisťování na viditelném místě

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stavba, způsob provedení, tvářnost vystavění

výstraha subst.f.a-kmen.žena ESSC výstraha, varování, výstražné upozornění

vystrhačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj na povrchové opracování materiálu (skoble, škrabák, hoblík,

výstrk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC ústrk, svár, neshoda

vystrkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vystrkování, vypuzování

výstroj subst.m.jo-kmen.meč ESSC vyjití, vydání se na cestu

vystrúhačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj na povrchové opracování materiálu (skoble, škrabák, hoblík,

vystrúhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ozdobná úprava povrchu vzniklá rytím, řezáním ap.

výstřěl subst.m.o-kmen.dub ESSC rána, úder (n. prudký pohyb?)

výstřělek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výpad, útok, napadení

vystřěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výhonek, odnož

vystřěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výstraha

vystřiehanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vystříhání se, vyhýbání se, vyhnutí se

výstup subst.m.o-kmen.dub MSS vystoupení

výstupa subst.f.a-kmen.žena ESSC odchod, odejití,

vystúpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umocňování, vytváření číselné řady kladením čísel na sebe (?)

výstupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS přestupek

vystúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vystoupení

vystupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porušování něčeho závazného, odchylování se od něčeho žádoucího n. obvyklého, vymykání se něčemu

vystuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zchlazení, ochlazení

vystuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zchlazování, ochlazování

vysušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysušení, usušení, zbavení vlhkosti sušením

vysušovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysoušení, odstraňování sušením

vysutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysypání, rozptýlení sypáním

vysúźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysouzení, získání něčeho (zvl. majetku) na základě soudního výroku

vysvěcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozbytí svěcení (?)

vysvědčávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opakované podávání svědectví

vysvědčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ohlášení

vysvědčitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC osvědčovatel, kdo podává svědectví o něčem, zvl. kdo svým svědectvím potvrzuje hodnotu

vysvědčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zveřejňování, veřejné vyhlašování, oznamování

vysvětľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysvětlení, objasnění, učinění zřejmým, jasným (zvl. uvedením podrobností)

vysvobodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vysvoboditel

vysvobodič subst.m.jo-kmen.muž ESSC vysvoboditel, osvoboditel, kdo někoho odněkud n. z něčeho vysvobodil



vysvoboditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vysvoboditel, osvoboditel, kdo někoho odněkud n. z něčeho vysvobodil

vysvoboźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysvobození, osvobození někoho, poskytnutí svobody n. volnosti někomu

vysýpáček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nádoba na vysýpání něčeho:

vysypačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kovová nádoba na popel

vysypánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC objevení se

vysypovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysypávání

výš subst.f.ja-kmen.tvrz MSS výše, výška

vyščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oznámení, potvrzení, pochválení (?)

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pochybení, odchýlení se od něčeho závazného

výšě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS výše, výška

výšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvyšování se, povyšování se

vyšeslov subst.m.o-kmen.dub ESSC co stojí nad slovy, obecná logická kategorie, nejobecnější určení jsoucna

vyševačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC náčiní k vyšívání (?)

vyšpehovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyšpehování, vyzvědění, vyzkoumání

výštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyjití, odchod

výtah subst.m.o-kmen.zvuk ESSC výtah, výpisek z nějakého díla

vytahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytahování, tahání něčeho ven

vytakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přisvědčení, projevení souhlasu

vytázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zjištění pomocí dotazování, tázání:

výtazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dotaz, otázka

vytázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC dotaz, otázka

vytazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotazování, vyptávání (se) na něco

výtažek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výběžek, záliv, zátoka

vytaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytažení, vyjmutí ven

vytčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC stanovení, určení

vytečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prolití, vytečení

výtečnost subst.f.i-kmen.kost MSS výtečnost

vytěkač subst.m.jo-kmen.muž ESSC posel, běžec

vytěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytažení, vyjmutí ven

vytěžěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výtěžek, zisk

vytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytí

vytiekač subst.m.jo-kmen.muž MSS zvěd, špeh

vytiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vybíhání, rozbíhání, rozptylování

vytiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vytlačení, vytvoření

vytiščitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo vytlačuje, přemáhá druhého

vytlučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytlučení, odstranění vytlučením

vytočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytočení

vytočitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco vymáhá

výtok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vytékání, odtok

výton subst.m.o-kmen.dub ESSC clo z plaveného dřeva vybírané v naturáliích (vyseknutím části plaveného dřeva)

výtoň subst.m.jo-kmen.meč ESSC clo z plaveného dřeva vybírané v naturáliích (vyseknutím části plaveného dřeva)

výtonník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vysekává

výtop subst.m.o-kmen.dub ESSC zatopení, zátopa

vytoṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaplavení, zatopení



vytovaryšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyobcování, vyloučení z tovaryšstva

vytrhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytrhání, vyrvání

vytrhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyvyšování

výtrž subst.f.i-kmen.kost ESSC výtržnost

výtržcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výtržník, kdo dělá výtržnost

výtržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výtržnost, porušení pořádku

vytrženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS povýšenec, nadutec

vytrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odtržení, vzdálení se, odpadnutí

výtržka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS výtržnost

výtržník subst.m.o-kmen.hoch ESSC výtržník, rušitel pořádku

výtržnost subst.f.i-kmen.kost ESSC výtržnost, porušení pořádku

vytříš subst.m.jo-kmen.meč ESSC křeček, popř. svišť

vytýkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpytování

vyučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poučení, ponaučení

vyupomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vydobytí, získání upomínáním

vyvarovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvarování se něčeho, vyhnutí se, předejití něčemu

vyvařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvaření

vyvaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvázání, uvolnění z právního závazku, zvl. vyplacení, zproštění peněžního závazku

vyvazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyplácení

vyvažovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čerpání, odčerpávání

vyvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyvedení, odvedení

vývějci subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum zaklad-bezkoncovkove_tvary-Kek/tvary_s_koncovkou-Kk ESSC smetí, odpad vzniklý provanutím obilí při čištění

vývějky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC smetí, odpad vzniklý provanutím obilí při čištění

vyvěřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypůjčení, výpůjčka

vyvěřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dlužník, kdo si vypůjčil

vyvezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvezení, dopravení ven vezením

vývinost subst.f.i-kmen.kost ESSC povrchnost

vyvinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vysunutí, vychýlení z náležité polohy, zvl. vymknutí, vykloubení

vyvinutina subst.f.a-kmen.žena ESSC vymknutá, vykloubená končetina

vývod subst.m.o-kmen.dub MSS očištění, ospravedlnění, dokázání neviny

vývoda subst.m+f.a-kmen.vladyka MSS vůdce

vývodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo vyvádí, vede, vůdce

vývodstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vládcovství, vládnutí, panování

vyvolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC právní postup nutící rukojmí k plnění závazku, zvl. ve formě čtení lajícího listu

vyvolávač subst.m.jo-kmen.muž ESSC hlasatel, oznamovatel

vyvolávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shoda zájmena 1. a 2. osoby s podstatným n. přídavným jménem jsoucím podle středověkých latinských gramatik ve 3. osobě, zvl. ve zvolání a oslovení

vyvoľenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyvolenec, kdo je vybrán

vyvoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvolení, výběr, volba

vyvoleník subst.m.o-kmen.hoch MSS vyvolenec, vyvolený

vývoz subst.m.o-kmen.dub ESSC úvoz, hluboká polní cesta (?)

vyvoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvedení, odvedení

vyvozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvolňování, odvádění

vyvracěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvracení, vyvrhování

vyvrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyvrácení, zničení



vývrat subst.m.o-kmen.dub MSS zničené místo, troska

vývratek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zvratek

vyvratitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo vyvrací, ničitel, zhoubce

vyvrženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyvrženec, kdo je vyloučen z něčeho

vyvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyvržení, vyhození, vypuzení

vyvržitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC apokalyptický anděl, král štírovitých kentaurů škodících lidem

vyvřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvaření

vyvýšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC povýšení, povznesení k slávě, vážnosti ap.,

vyvzdvíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyzvedávání, opakované vybírání

vyvzdvihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyzvedávání, opakované vybírání

vyvzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyzdvižení, povznesení

vyvzdvižitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo povznáší k vyšším (duchovním) hodnotám

vyvzvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC na vědomí, na vědomost

vyza subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC vyza, velká sladkovodní ryba příbuzná s jeseterem

vyzdvíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyzvedávání, opakované vybírání

vyzdvihovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyzvedávání, opakované vybírání

vyzdvižitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo povznáší k vyšším (duchovním) hodnotám

vyzina subst.f.a-kmen.žena MSS vyza, vyzí maso

vyzinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá vyza

vyzna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyza, jeseter n. podobná velká sladkovodní ryba

vyznamenánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS význam, smysl, naučení

vyznamenávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC znamení, zřejmý projev, svědectví něčeho

vyznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyznání, konfese

vyznatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vyznavač

vyznavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vyznavač, vyznavatel, stoupenec, kdo se veřejně k něčemu hlásí,

vyznávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyznávání, prohlašování, uvádění ve známost

vyznavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vyznavatel, vyznavač, kdo veřejně něco vyznává, uvádí v známost

vyzoň subst.m.jo-kmen.meč ESSC vyza, jeseter n. podobná velká sladkovodní ryba

vyzopuch subst.m.o-kmen.pták ESSC stonožka

vyzpósobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS provedení

vyzpytač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vyzvědač, špeh, slídil

vyzpytánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, hledání, zjišťování

vyzpytatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vyzvědač,

vyzúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC vyza, jeseter n. podobná sladkovodní ryba

vyzvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC na vědomí, na vědomost

vyžděnina subst.f.a-kmen.žena ESSC co bylo tlakem (zvl. ždímáním) zbaveno tekutiny

vyždětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co bylo tlakem (zvl. ždímáním) zbaveno tekutiny

vyžel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

vyžel subst.m.o-kmen.had ESSC menší štíhlý honicí pes s dlouhýma hubenýma nohama,

vyžěnina subst.f.a-kmen.žena ESSC co bylo tlakem (zvl. ždímáním) zbaveno tekutiny

vyžětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co bylo tlakem (zvl. ždímáním) zbaveno tekutiny

vyžitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vstřebání, strávení

vyžívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vstřebávání, stravování

vyživenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obživa



vyžlátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

vyžle subst.n.nt-kmen.kuřě MSS vyžle, plemeno menšího loveckého psa

vyžlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vyžle, plemeno menšího loveckého psa

vyžlík subst.m.o-kmen.pták ESSC malý

vyžženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypálení

vzácenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzácnost, vážnost, mimořádné ocenění

vzácnost subst.f.i-kmen.kost MSS vzácnost, vznešenost, důstojnost, vážnost, váženost, úcta

vzájemnost subst.f.i-kmen.kost ESSC (?)

vzalník subst.m.o-kmen.pták ESSC ryba, snad jeseter (?)

vzásobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zásobení, vytvoření zásob:

vzatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS odměna, mzda

vzběrúch subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo někoho bere (pozvedá) do své přízně, kdo projevuje přízeň (straní) někomu

vzbieľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC omítnutí, nanesení světlé barvy

vzbitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přibití, upevnění zatlučením něčeho (hřebu ap.)

vzbižnost subst.f.i-kmen.kost ESSC rozmnožení, rozhojnění, nabytí bohatství

vzbráňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odpor, projevení odporu, postavení se na odpor

vzbraňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bránění, odpor, postavení se na odpor

vzbudič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo budí, probouzí ze spánku

vzbuditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo budí, probouzí ze spánku,

vzburník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC teplý jihozápadní vítr

vzbúřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzbouření, pobouření

vzbuřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC lovec

vzbuřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bouření se

vzbuzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS povzbuzení, podnět

vzbuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podněcování,

vzdálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzdálení, vzdálenost, vzdálení se čeho, odřeknutí, zřeknutí se čeho

vzdálnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vzdálenost (n. rozdíl, odlišnost?)

vzdalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC duchovní vzdalování se, odlučování se, odvracení se

vzdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdání, dání, věnování (jako projev pocty)

vzdávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzdávání:

vzdechnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (po)vzdechnutí, vzdech, povzdych, vydechnutí provázející nějaké citové pohnutí

vzdělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obdělání

vzdělatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS tvůrce, budovatel, stavitel:

vzdělavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco staví, vztyčuje

vzdělávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co bylo vystavěno, dům, příbytek ap.

vzdělavatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco žádoucím způsobem završuje, dokončuje (a povznáší tak na vyšší duchovní úroveň)

vzděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dání, stanovení:

vzdešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vdechnutí, vzdechnutí, vzdech

vzdluženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadlužení, nadělání dluhů

vzdor subst.m.o-kmen.dub MSS příkoří

vzdora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS vzdor, odpor, projev odporu:

vzdóra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vzdor, odpor, projev odporu:

vzdrážďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdráždění, vydráždění

vzdráždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdráždění, vydráždění



vzdržělivost subst.f.i-kmen.kost MSS zdrženlivost

vzdržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdržení se, zdrženlivost:

vzdržnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zdrženlivost, ovládání se, schopnost zdržet se tělesných požitků

vzdřiemanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spaní, dřímání

vzdvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC spánková céva

vzdvihač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo zvedá, pozvedá

vzdvihánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdvíhání, (po)zvedání do výše

vzdvíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdvíhání, (po)zvedání do výše

vzdvihnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdvižení, pozvednutí

vzdviž subst.f.ja-kmen.tvrz MSS oběť

vzdvižě subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

vzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozdvižení, zdvižení, povznesení

vzdychač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vzdychá, kdo hlasitým vydechováním projevuje citové pohnutí

vzdychánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina (?)

vzdýchánek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina (?)

vzdychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdychání, vzdechy, hluboké vydechování provázené nějakým citovým pohnutím

vzdýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdychání, vzdechy, hluboké vydechování provázené nějakým citovým pohnutím

vzdýmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdouvání, zvedání (se) do výše

vzebránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sebrání, pobrání

vzedřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztržené, rozedřené místo, otvor vzniklý roztržením n. prodřením

vzechtěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatoužení, pocítění touhy

vzektvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzkvetení, rozkvetení

vzenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo si rád něco přivlastňuje (bere), lakomec, skoupý člověk

vzeptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zeptání, otázka, dotaz

vzeptatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zpytatel, zkoumatel

vzeptávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání něčeho, nabývání znalosti o něčem

vzeradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zrcadlo, lesklá skleněná n. kovová plocha odrážející předměty před sebou

vzeščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzejití, východ:

vzeštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzejití, východ:

vzětíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS něco vzatého

vzětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzetí

vzevřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzkypění, tj. zrychlený oběh

vzezřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzezření, tvářnost, zevnějšek:

vzezřiedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vzezření, vzhled

vzhlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzhlížení, pohlížení

vzhledenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlédnutí, pohled (zvl. na někoho), nahlédnutí (do uzavřeného prostoru)

vzhleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzhlédnutí, pohlédnutí, nahlédnutí, pohled

vzhlédnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzhlédnutí, pohlédnutí, nahlédnutí, pohled

vzhrdač subst.m.jo-kmen.muž ESSC tupitel, opovrhovatel, kdo něčím n. někým pohrdá

vzhrdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohrdání

vzhrdatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo pohrdá

vzhroženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zhrození, hrůza, úděs

vzhrzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohrdání

vzhrzitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo pohrdá (čím):



vzhřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zahřátí, rozehřátí

vzhřímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (za)hřmění, zahřímání

vzchlúba subst.f.a-kmen.žena MSS chlouba:

vzchod subst.m.o-kmen.dub MSS vzestup, výstup

vzchodec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyvýšené místo sloužící jako vstup do domu, zvl. schůdek umožňující vstup

vzchodlač subst.f.i-kmen.kost ESSC točité schody, točité schodiště

vzchodník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo vychází (směrem vzhůru),

vzchoṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uchopení a vyzdvižení do výše

vzchopnost subst.f.i-kmen.kost ESSC schopnost, způsobilost

vzchovanček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC odchovanec, vychovaný někým (tj. nikoli potomek)

vzchovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS odchovanec

vzchovánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC odchovanec, vychovaný někým (tj. nikoli potomek)

vzchovanicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS chovanka

vzchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vychování

vzchovatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vychovatelka, pěstounka

vzchoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvýšenina, svah, stráň, n. přístupová cesta vedoucí vzhůru (?)

vzchváľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC souhlasné přitakání, zvl. pochvala

vzjednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zjednání

vzjěvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zjevení

vzjitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzejití

vzkázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzkaz

vzkazatedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC základní, předem daná poučka, axióm (?)

vzkazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzkazování, vzkázání, vzkaz

vzkládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzkládání, přikládání:

vzkruh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nadpraží, vchodová konstrukce, zvl. mající obloukový tvar

vzkrúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkroušenost, lítost

vzkružie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS skruž, dřevěná konstrukce při stavbě oblouků

vzkřěsitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo křísí někoho

vzkřěšovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC křísení, oživování

vzkřiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzkříšení

vzkušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyzkoušení někoho, prověření něčích vlastností

vzkúšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoušení někoho, prověřování něčích vlastností

vzkvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkvašení, vykvašení

vzkysánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC očištění

vzkysěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhoršení vztahu s někým, ochlazení (fig.)

vzlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhubování, vyčinění

vzletěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzlet, vyletění do výše

vzlévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vylévání

vzloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vložení, dání

vzmienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmínka, narážka, krátké povšechné sdělení

vzmnoženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozmnožení, rozhojnění,

vzmocněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmocnění se, ovládnutí

vzmocňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zplnomocnění někoho k užívání něčeho

vznášěč subst.m.jo-kmen.muž ESSC žalobník, kdo žaluje na někoho, zvl. tajně, udavač



vznášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vznášení, pozvedání; dolož. jen fig.

vznášnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vznášení, pohyb vzduchem

vzněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvuk, znění

vznesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vynášení se, chlouba, pýcha

vznět subst.m.o-kmen.dub ESSC vznět, prudké vzplanutí

vzničenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vznik

vznik subst.m.o-kmen.zvuk ESSC vznik, počátek

vzniklost subst.f.i-kmen.kost ESSC vznik, počátek

vzniknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vznik, původ

vznitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzejití

vznošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vynášení, zvl. dodávání vážnosti (sr. StčS s.v.

vznošovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdouvání

vzor subst.m.o-kmen.dub ESSC brázda, orbou zkypřený úzký pruh půdy

vzpála subst.f.a-kmen.žena MSS úpal, vedro

vzpamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připamatování, připomenutí, uvedení na mysl

vzpara subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS parno, vedro, horko

vzpěčilost subst.f.i-kmen.kost ESSC postavení se na odpor, zaujetí nesouhlasného postoje

vzpěčitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC protivník, kdo se staví na odpor (sr. ESSČ s.v.

vzpětitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se staví na odpor

vzpiečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpěčování

vzpiečitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo se zpěčuje, vzpírá, staví na odpor

vzpieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bez námitek

vzpietka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obrat, zvrat, naprostá změna, popř. návrat do původního stavu (?)

vzpínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvyšování se

vzplod subst.m.o-kmen.dub ESSC plod, výplod

vzplozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS výplod, výtvor

vzplozovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC působení, vyvolávání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC údiv, podiv

vzpodjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podniknutí

vzpodjětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podniknutí

vzpodnúcěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úmyslné vystavování se něčemu nepříjemnému, sebepřemáhání

vzpodpieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podpírání, podporování

vzpodpora subst.f.a-kmen.žena ESSC podpěra, opora

vzpodviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nanebevzetí

vzpolehadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS lůžko, pohovka

vzpoléhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obruba ležící na okraji plochy a chránící proti přepadnutí dolů, zábrana

vzpolehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ulehnutí, spočinutí

vzpoležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nalehnutí na někoho

vzpomanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzpomenutí, připomenutí

vzpominač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vzpomíná na něco

vzpomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzpomínání, připomínání

vzpor subst.m.o-kmen.dub MSS spor, odpor

vzpora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC odpor, zábrana (sr. StčS s.v.

vzpověd subst.f.i-kmen.kost ESSC vyznání



vzpověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oznámení, vyhláška (?)

vzpověditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vyznavač (?)

vzpovědlík subst.m.o-kmen.hoch ESSC vyznavač n. zpovědník (?)

vzpoviedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC výpověď o někom, zvl. oznamování něčí slávy

vzpovzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozvednutí, duchovní povznesení, obrácení vzhůru

vzprášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oslovování někoho, zvl. s prosebným úmyslem

vzprocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bez odporu, bez námitek (sr. StčS s.v.

vzprostřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uložení něčeho někde, tj. oddání se něčím někomu

vzprotivenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzbouření, vzpoura, odpor

vzprotivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzpoura, vzepření se, odpor

vzpřieč subst.f.i-kmen.kost MSS vzpoura

vzpupnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zpupnost, pýcha, nadutost

vzpúra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vzpurnost, odbojnost

vzpurnost subst.f.i-kmen.kost MSS vzpurnost, odbojnost

vzpýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpychnutí

vzpytač subst.m.jo-kmen.muž MSS vyzvědač, špeh, zvěd

vzpytačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zkoušečka, předmět ke zjišťování, (pro)zkoumávání něčeho

vzpytánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpytování, zkoumání

vzpytatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zkoumatel,

vzpytávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, zjišťování něčeho

vzpytovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, zjišťování něčeho

vzpytovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo zkoumá, zjišťuje, zkoumatel

vzradovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC radost z něčeho

vzrocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC projevení nevole

vzróst subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vzrůst, postava

vzrostitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC potomek, někdo, komuž bylo umožněno vyrůst díky přispění

vzrostlina subst.f.a-kmen.žena ESSC porostlina, vzrostlé, vyrostlé byliny, houští, křoví ap.

vzrostlost subst.f.i-kmen.kost ESSC vzrůst

vzroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzrůst, dosažení větší velikosti

vzroščěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzrůst

vzrudič subst.m.jo-kmen.muž ESSC popudlivý, prudký člověk

vzrušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyrušení, vyburcování

vzřutost subst.f.i-kmen.kost ESSC vzteklá, prchlivá povaha

vzstieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastínění, zaštítění

vzstupek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vzestup, vystoupení vzhůru

vzstúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzestup, vystoupení vzhůru

vzstupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzestupování, vystupování vzhůru

vzščekánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podněcování útočnou řečí, spíláním ap. (?)

vztahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vztahování, natahování

vztázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotazování, tázání, zvl. vyšetřování

vztazatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zkoumatel

vztazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotazování, ptaní

vztaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztažení, vztažení,

vztažna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtyřnohé zvíře, které mění barvu své kožešiny podle okolí, snad sob polární



vztečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dobytí

vzteklec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zuřivec

vzteklina subst.f.a-kmen.žena ESSC zuřivost, šílenství

vzteklivost subst.f.i-kmen.kost ESSC vztek, hněv

vzteklost subst.f.i-kmen.kost MSS vztek, zuřivost

vzteklstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šílenství, bláznovství

vztekystvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC šílenství, bláznovství

vztiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzteklost, vztekání

vztieženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vztažení, natažení

vztopořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vztyčení, pozvednutí

vztrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tažení vzhůru, povznesení

vztržlec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk posedlý zlým duchem

vztuha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS stuha, pás

vztupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potupování, hanobení

vztvor subst.m.o-kmen.dub ESSC tuhost, neoblomnost (?)

vztvornost subst.f.i-kmen.kost MSS zpupnost, povýšenost

vztvrnost subst.f.i-kmen.kost MSS zpupnost, povýšenost

vztvrznost subst.f.i-kmen.kost ESSC tuhost, neoblomnost, krutost

vztyčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vztyčení

vzuk subst.m.o-kmen.zvuk MSS zvuk

vzúpěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaúpění, zanaříkání

vzuvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC služebník obsluhující v lázeňské šatně (?)

vzvábeník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kouzelník, zaklínač, čaroděj

vzvábička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kouzelnice, zaklínačka, čarodějnice

vzvábovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čaroděj, kouzelník

vzvaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvalení, naložení na někoho

vzvěděle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvědavý, všetečný pták, např. čejka (?)

vzvěděle subst.n.nt-kmen.kuřě pridane_lemma_ve_sl_je

vzvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozvednutí, povýšenost

vzvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvědění

vzvěditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo prozkoumává, prohlíží, prohlédač (arch.)

vzvědka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výzvědy, vyzvídání

vzvěkně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strunný hudební nástroj

vzvěktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chřestění, řinčení

vzvelebenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvelebení, povznesení, povýšení, růst

vzvelebovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvyšování, vychvalování

vzveličenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC velebnost, vznešenost, velkolepost

vzveličitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS rozmnožitel

vzvěstovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvěstování

vzvěstovník subst.m.o-kmen.hoch MSS zvěstovatel, prorok

vzvěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oběšení

vzvlaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC občerstvení, oblehčení, úleva

vzvlečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obléknutí, navléknutí

vzvlečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co se obléká, oděv, šaty



vzvlek subst.m.o-kmen.zvuk MSS oblek

vzvod subst.m.o-kmen.dub ESSC úřední převod nějakého majetku z vlastnictví dosavadního držitele do vlastnictví nabyvatele, zejm. v rámci exekuce

vzvolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvolání, exklamace

vzvóle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zaručená svoboda, právo

vzvolenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zvolený, vybraný, vyvolený, vyvolenec

vzvoľenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vyvolená žena

vzvoľenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vyvolená žena,

vzvoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvolení, vybrání

vzvoleník subst.m.o-kmen.hoch MSS zvolený, vybraný, vyvolený, vyvolenec

vzvolenník subst.m.o-kmen.hoch MSS vyvolený

vzvon subst.m.o-kmen.dub MSS zvon

vzvonec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvonek, zvonec

vzvučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozezvučení, zahlučení

vzvuk subst.m.o-kmen.zvuk MSS zvuk

vzvykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvykání, navykání, přivykání čemu

vzvýšě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zápalná oběť

vzvýšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvýšení, pozdvižení, vysokost

vzvyšnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vyvýšení, pozdvižení, vysokost

vzývač subst.m.jo-kmen.muž ESSC ten, kdo vzývá

vzývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nazývání někoho něčím, pojmenovávání někoho nějak

vzzvučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozezvučení, zahlučení

vždychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie pridane_lemma_ve_sl_neni

vženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vášnivec, horlivec (?)

ymn subst.m.o-kmen.dub GbSlov chvalozpěv, Hymne;

ymna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hymnus, liturgický zpěv slavnostního rázu

ymnář subst.m.jo-kmen.meč ESSC hymnář, kniha obsahující

ympna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hymnus, liturgický zpěv slavnostního rázu

ypokryt subst.m.o-kmen.pán ESSC pokrytec, licoměrník

ypokrytec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pokrytec, licoměrník

ysop subst.m.o-kmen.dub MSS yzop, jihoevropský polokeř s drobnými kvítky

yzop subst.m.o-kmen.dub MSS yzop, jihoevropský polokeř s drobnými kvítky

zaachtovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC osoba, nad níž je vyhlášena klatba (

zaachtovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvržení do klatby, klatba

zábava subst.f.a-kmen.žena ESSC co znemožňuje zdárné uskutečnění něčeho, překážka

zabedňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavření, uzavření

zabednič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo někoho zavřel n. zavírá, věznitel

záběh subst.m.o-kmen.hoch ESSC uprchlík, utečenec

zabezpečenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zajištění bezpečnosti

zabičstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zabití, zavraždění, vražda

zabiják subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo zabíjí (zabil) někoho, vrah, kat ap.

zabíjěč subst.m.jo-kmen.muž MSS vrah, vražedník

zabíjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zabíjení, vraždění

zabijitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo zabíjí někoho, vrah

zabitec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zabitý



zabitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vrah, vražedník

zabitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zabití:

zabitstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zabití, zavraždění, vražda

zablúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zbloudění, zabloudění

zabodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zabodnutí, zaražení

záboj subst.m.jo-kmen.meč ESSC zbytek z olejnatých semen po vylisování původně prováděném zatloukáním stlačujících klínů (sr. Machek, Etym. slov.² s.v. záboj; ?)

zábradek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS podbradek, krk

zábradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zábradlí

zábrana subst.f.a-kmen.žena MSS bránění, zabránění, překážka, zákaz

zabráněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bránění, zabránění, překážka, zákaz

zabranitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC obránce, zastánce

zábranka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zabránění něčemu, zákaz něčeho

zábřěh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zábřěha subst.f.a-kmen.žena ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zábřěsk subst.m.o-kmen.zvuk MSS rozbřesk, svítání

zábřěska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zabřěskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozbřesk, svítání

zábřězek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zábřězh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zábřězha subst.f.a-kmen.žena ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zábřězk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zábřězka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zabřězkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozbřesk, svítání

zabřězkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS východ, vycházení, svítání:

zábřěžda subst.f.a-kmen.žena ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zabřěžděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozbřesk, svítání:

zábřěždie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozbřesk, svítání:

zabřěžďovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozbřeskování, svítání

zábřěžie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC místo (oblast) za břehem

zábřěžka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rozbřesk, úsvit, zábřesk (kniž.)

zabylec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS blázen, pošetilec

zabylost subst.f.i-kmen.kost MSS bláznivost, bláznovství, pošetilost

zabylstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bláznivost, bláznovství, pošetilost

zabylstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS bláznivost, bláznovství, pošetilost

zábyt subst.m.o-kmen.dub MSS zabavení

zabyvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo podléhá bláznovství, bláznivec

zabývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS bláznovství

zábyvky subst.m.o-kmen.zvuk plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zábava, hrátky

zacělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zacelení, zahojení

zacípanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zacpávání (se), ucpávání (se)

zácloňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
ESSC ochrana, záštita (?)

zacloněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaclonění, zastínění, zatmění

zacpánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zacpání, ucpání



začátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC začátek, počátek

začatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC původce, zakladatel

začětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS začátek, počátek

začinák subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo začíná zpěv, předzpěvák (?)

záčinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přečin, provinění

začiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přečin, provinění

záčrven subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC červen, kalendářní měsíc předcházející

začrvenánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC začervenání, ruměnec

zad subst.m.o-kmen.dub MSS zadní část, zadek:

zád subst.f.i-kmen.kost ESSC záda

zada subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC kdo je (má své místo) vzadu, zadák

zádav subst.m.o-kmen.dub MSS nátlak, násilí, útisk

zádava subst.f.a-kmen.žena MSS útisk

zádavcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo vyvíjí nátlak, utiskovatel

zádavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závdavek

zadávenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zardoušení

zadechnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadušení, zardoušení

zadek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zadek, zadní část těla

zadělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadělání, zakrytí

zadchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadušení, zardoušení

zadnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zadnice, zadek, řiť

zádnie subst.f.ьja-kmen.zmie ESSC denní dávka jídla

zadnina subst.f.a-kmen.žena ESSC zadina, obilní odpad (?)

zadostiučiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadostiučinění

zadrhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadržování, zdržování

zadržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadržení, zastavení

zadržovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadržování, držení, podpírání něčeho

záduch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC záducha, dušnost

záducha subst.f.a-kmen.žena ESSC záducha, dušnost

zadušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záduší, církevní majetek

zadušenina subst.f.a-kmen.žena ESSC něco (za)dušením připraveného k požití

zádušie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záduší, církevní majetek

zádušina subst.f.a-kmen.žena ESSC záducha, dušnost (?)

zádušnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zádušní mše

zádušnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záduší, církevní majetek

zafier subst.m.o-kmen.dub MSS safír

zafír subst.m.o-kmen.dub MSS safír

zafirin subst.m.o-kmen.dub ESSC safír

zaforfestovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadržení, zatčení

zagrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čištění (promýváním)

zágrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čištění (promýváním)

zahájenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahrazení (vyhrazení, vymezení) něčeho určeného k hájení

zahaleč subst.m.jo-kmen.muž ESSC zahaleč, kdo zahálí

zahálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahálení, zahálka



zahálivost subst.f.i-kmen.kost ESSC zahálčivost

zahanbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zahanbení

zahaněč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo zahání něco

záhata subst.f.a-kmen.žena ESSC venkovní prostor opatřený pův. proutěným zahrazením n. zakrytím, záhať (dial.), zahata (dial.)

zahátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ohrada, ohrazení, uzavření

zahladitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS ničitel, zhoubce

záhlavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC záhlavek, úder dlaní vzadu po hlavě, pohlavek

záhlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC záhlaví, zadní strana hlavy

záhlavník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC poduška (pod hlavu), polštář

zahlazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zahlazení, vyhlazení, zničení, odstranění, zrušení

zahna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zahnání, zahánění (?)

zahnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahnání, odehnání

záhněda subst.f.a-kmen.žena ESSC kámen odolný vůči ohni a/nebo připomínající svým povrchem kroupu (horský křišťál, surový diamant n. korund ?)

zahnitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhnisání

zahnojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhnisání, zanesení hnisem

zahojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uzdravení, vyléčení

záhon subst.m.o-kmen.dub MSS záhon

záhonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS řádek:

záhonník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo dělá (má na starosti ap.)

zahorčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozpálení

zahořěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapálení, rozpálení, horkost

záhořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC území (kraj) za horami

zahrada subst.f.a-kmen.žena MSS zahrada

zahrádka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zahrádka, menší n. malá zahrada

zahradnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zahradnice, žena pečující o zahradu

zahradničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zahradnictví, zahradnické řemeslo

zahradník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zahradník, kdo pečuje o zahradu

zahradník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivá rostlina s plazivými kořeny rostoucí v zahradách (?)

zahrazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nahrazení, náhrada

zahrazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zakrývání

zahrdlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zardoušení

záhrob subst.m.o-kmen.dub MSS ohrada, násep, val

záhrobec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS záhon

zahrtúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaškrcení

zahryzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahryznutí, zakousnutí

zahřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zahřátí

zahřievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahřívání, ohřívání

zahřměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahřmění, zadunění

záhuba subst.f.a-kmen.žena ESSC záhuba, zhouba, zkáza

záhubcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zhoubce, ničitel

zahubenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záhuba, zahubení, zničení

záhubie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záňadří

zahubitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zhoubce, ničitel

zahubitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahubení, zabití



zahubovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC působení něčí zhouby

záhumennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC záhumenice, pozemek za

záhumnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC záhumenice, pozemek za

záhumnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC záhumní, záhumení, pozemek za

zahuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahuštění

zahvízdanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahvízdání, zapískání jako výraz nesouhlasu, opovržení ap.

zahynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahynutí, zánik

zach subst.m.o-kmen.pták ESSC mořský zajíc, zej (?)

zachládka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výplň (sloužící k udržení stálé teploty něčeho ?)

záchod subst.m.o-kmen.dub MSS západ

záchodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obhájce zastupující účastníka sporu při soudním jednání

záchodník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo lstivě obchází, lstivě si počíná, záludník

zachovač subst.m.jo-kmen.muž MSS zachovatel, zachovávatel

zachovalost subst.f.i-kmen.kost MSS dobrý poměr (ke komu):

zachovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je zachován při životě (doloženo ve výkladu o původu lat. servus)

zachovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zachování, uchování, udržení, dodržení:

zachovanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zachovávání

zachovatedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC úschova n. úschovna (?)

zachovatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zachovatel, zachovávatel

zachovávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zachovávání, udržování, opatrování

zachovavatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zachovatel, zachovávatel

zachule subst.f.ja-kmen.dušě MSS zadnice

zachvácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uchvácení, násilné zmocnění se

zachvacovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zachvacování, uchvacování

zajdenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zajití (tj. zmizení z dohledu), odchod

zajěčina subst.f.a-kmen.žena ESSC zaječí maso

zájem subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS půjčka, závazek

zájemník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zloděj dobytka

zajětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zajetí

zájězd subst.m.o-kmen.dub ESSC místo, kam se zajíždí

zájězek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malý jez (např. z větví), rybniční zařízení, které umožňuje průtok vody, ale brání úniku ryb

zajiec subst.m.jo-kmen.peniez ESSC zajíc, lovný hlodavec žijící v lesích a v polích, který se vyznačuje mj. rychlým během

zajieček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zajíček, malý n. mladý zajíc

zajiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zajíkání, koktání, zadrhávání

zajiekavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se v řeči zajíká

zajietřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zanícené, podebrané místo na povrchu těla

zajietřilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zanícené, podebrané místo na povrchu těla

zajimač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zloděj dobytka

zajímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zajímání, zabavování

zajitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zajití, zabloudění

zajma subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC půjčka, výpůjčka (?)

zájmě subst.n.n-kmen.jmě ESSC zájmeno, pronomen

zájmie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zájmeno, pronomen

zajtřějšie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zítřek, následující den



zajtřek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zítřek

zajtřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie zaklad-cele_paradigma-zajtř+zejtř MSS zítřek

zákal subst.m.o-kmen.dub ESSC usazenina (?)

zakalenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zakalení, znečištění

zakálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zakalení, znečištění

zakázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slib, závazek

zakazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zápalná oběť

zakázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žádost o dodání zboží ap., objednávka

zakazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS slibování, zavazování se

základ subst.m.o-kmen.dub MSS zástava, zajištění, potvrzení

zakladač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zakladatel

zakládanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS památka stánků

zakladatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zakladatel

základcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zakladatel

základník subst.m.o-kmen.hoch ESSC rukojmí, vězeň, za něhož je požadován

zaklánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poranění způsobené bodnutím, píchnutím ap.

zaklenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zakletí, postižení kletbou

zaklenutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uzavření, ukončení, zakončení

zakletie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zakletí, zaklínání

zaklinač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zaklínač, kdo zaklíná, čaroděj

zaklínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaklínání, vyslovování zaklínadla, čarování

zaklinatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zaklínač, kdo zaklíná, čaroděj

zakloňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC náklonnost, sklon

zákně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zákon, pravidlo

záknihař subst.m.jo-kmen.muž ESSC podjáhen (?)

zákon subst.m.o-kmen.dub MSS zákon, pravidlo, zákonné ustanovení

zákonajla subst.f.a-kmen.žena ESSC obor zabývající se právními normami (?)

zákonář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo tvoří n. vykládá zákony

zákonatec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bájná bytost

zákonatečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC bájná bytost

zákonec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo tvoří n. vykládá zákony

zákonitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo tvoří n. vykládá zákony

zákonnář subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo tvoří n. vykládá zákony

zákonnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo tvoří n. vykládá zákony

zákonnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC řeholnice

zákonničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řeholnictví, mnišství

zákonničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS řeholnictví, mnišství

zákonník subst.m.o-kmen.hoch MSS farizeus

zákonnitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo tvoří n. vykládá zákony

zákonnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zákon, přikázání n. jejich soubor

zákononošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo tvoří n. vykládá zákony

zákonopravna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obor zabývající se právními normami (?)

zákonošě subst.m.ja-kmen.panošě MSS zákonodárce

zákop subst.m.o-kmen.dub ESSC zákop, příkop, strouha



zákopa subst.f.a-kmen.žena ESSC zákop, příkop, strouha

zákorník subst.m.o-kmen.pták ESSC pták (snad brhlík) vyznačující se způsobem pohybu po kůře stromů (?)

zákov subst.m.o-kmen.dub ESSC kovové zakončení

zákova subst.f.a-kmen.žena ESSC kovové zakončení

zakovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatření kováním, kovovými pláty (?)

zakrista subst.m+f.a-kmen.evangelista ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

zákrista subst.f.a-kmen.žena ESSC kaple

zakristan subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

zakristán subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

zakristana subst.f.a-kmen.žena ESSC jeptiška pověřená péčí o posvátné a cenné předměty v klášterním kostele

zakristána subst.f.a-kmen.žena ESSC jeptiška pověřená péčí o posvátné a cenné předměty v klášterním kostele

zakristián subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

zakrúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC „zakrúcenie ohyzdné“

zákruh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zákruta, záhyb

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zakrvavení, zakrvácení, zalití se krví

zakrytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zakrytí, překrytí, zahalení

zakryvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco zakrývá, zatajuje

zakryvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC přikrývka, rouška, závoj

zakřiščan subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

zakřiščanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jeptiška pověřená péčí o posvátné a cenné předměty v klášterním kostele

zákřišta subst.f.a-kmen.žena ESSC kaple

zakřištan subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

zakřištán subst.m.o-kmen.pán ESSC kněz pověřený péčí o posvátné a cenné předměty

zakřištanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jeptiška pověřená péčí o posvátné a cenné předměty v klášterním kostele

zákřištie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kaple

zaktvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rozkvetení, vykvetení:

zákup subst.m.o-kmen.dub ESSC zákup, dědičný nájem, emfyteuze

zakúpenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS koupený sluha

zakúṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC koupě, zakoupení něčeho

zakúřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obřad zápalné oběti:

zakuřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vykuřování čím

zakušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zakušení, snášení, trpění čeho

zákut subst.f.i-kmen.kost ESSC dutina, koryto, vyhloubené, vykutané místo

zákutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zákoutí, odlehlé území (polnost ap.; ?)

zákutina subst.f.a-kmen.žena MSS skrýše, doupě:

zákutně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ulice

zákútně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zastrčený kout

zakvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS kvas, zákvas, nakvašení, narušení, nakažení

zákvětla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čelenka, diadém

zaléčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lék, léčivo

zalehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zalehnutí, ucpání se

zaletěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odletění, uletění

zalévanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zalévání

zaležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahálka, nicnedělání



záležitost subst.f.i-kmen.kost ESSC záležitost, projednávaná věc

zálina subst.f.a-kmen.žena MSS čep

zalitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oslepení zalitím se (hnisem ap.)

zalknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zalknutí se, udušení se zalknutím

záloh subst.m.o-kmen.zvuk MSS základ

záloha subst.f.a-kmen.žena MSS záloha

zálohnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena strojící úklady, léčky

zálohník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo strojí úklady, léčky

zálohovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC úklad, léčka

záloktie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC část paže nad loktem

zálom subst.m.o-kmen.dub ESSC zlámané větve (na cestě ap.) znemožňující volný průchod

zálomek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výmluva, vytáčka

založenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS založení

založitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zakladatel

záložník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo strojí úklady, léčky

zaľúbenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaslíbení, slíbení, slib

zaľubovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nacházení zalíbení v něčem

záluč subst.f.ja-kmen.obnož ESSC rostlina, snad řepa (?)

zálusk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC příležitost, příznivá okolnost

zalykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zalykání se pláčem, vzlykání

zamáḿenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC omámení, zastření smyslů, pomatení

zamařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmaření, odročení nějaké události ap. (?)

zámat subst.m.o-kmen.dub ESSC špatné, nesprávně místo (?)

zámatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zmatek, chaos

zamazač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco zamazává

zamazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamazávání, nanášení tmelu

zámček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC zámeček, malý zámek sloužící k zamykání

zamčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamčení, uzavření

zamčětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamčení, uzavření

zámečnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC manželka zámečníka n. vdova po něm

zámečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zámečník, kdo vykonává řemeslo zámečnické

zámek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mechanismus na uzavírání dveří (zámek, závora ap.)

záměra subst.f.a-kmen.žena ESSC míra, měrná jednotka

záměrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC metrum, délka verše

záměstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nejbližší okolí města, území ležící za jeho hranicemi

zaměstknánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaměstnání, zaneprázdnění

zaměstknitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC nájemce (?)

zameškalec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nedbalec, nedbalý člověk

zameškánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zameškání, zmeškání, zanedbání, nedbalost

zamětenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmatení, pomatení

zamezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vymezení, ohraničení

zamieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úmysl, záměr

zamieřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záměr, předsevzetí

zamiešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uvedení ve zmatek



zamieška subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmatek, chaos (?)

zamietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamítání, odmítání, neschvalování něčeho

zamietka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC námitka, výčitka (?)

zamilovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zamilování (si), obliba, láska:

zámiš subst.m.jo-kmen.meč ESSC vydělaná kůže (jircha /?/)

zamlčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamlčení, zatajení

zámluva subst.f.a-kmen.žena MSS slib

zamlúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slibování

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smlouva, úmluva

zamordovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamordování, zavraždění, vražda

zámořie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zámoří, území ležící za mořem

zamračenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zatmění:

zamrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamrznutí, zmrznutí

zamřiežka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC oddělený prostor v kostele (snad tribuna, sloužící mj. panstvu ke sledování mší)

zamúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zarmoucení, zármutek

zamucovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zármutek, smutek

zamučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS muka, bolest, utrpení

zámut subst.f.i-kmen.kost ESSC druh pokrmu (?)

zámut subst.m.o-kmen.dub ESSC druh pokrmu (?)

zámutek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zármutek, smutek

zamutitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC trýznitel, tyran

zamykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zamykání, uzavírání nějakého prostoru na zámek

zámysl subst.m.o-kmen.dub MSS úmysl, záměr

zámyslník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo chová špatné úmysly

zámyslnost subst.f.i-kmen.kost ESSC myšlení, uvažování (?)

zamyšlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úmysl, záměr

zamyšlovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vymýšlení, předstírání

záňadřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC záňadří (?)

zanáročie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC varlata

zandal subst.m.o-kmen.dub ESSC santal, santalový strom

zanehtina subst.f.a-kmen.žena ESSC otlačenina tvořící se kolem nehtů, kuří oko (?)

zaneprázdněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaneprázdnění, zabývání se, zaměstnávání se:

zanepráždněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaneprázdnění, zabývání se, zaměstnávání se:

zanesenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zanesení, zaplnění koryta naplaveninou

zanetbánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zanedbání, nedbalost

zanetbávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zanedbávání, opomíjení

zanětitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vzněcovatel, kdo něco (zlého) podněcuje

zanícěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zajití, zapadnutí:

zaničenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapadnutí, západ

zaniecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapálení

zanietlina subst.f.a-kmen.žena ESSC zanícenost (?)

zános subst.m.o-kmen.dub ESSC část rádla (?)

zánoza subst.f.a-kmen.žena ESSC ševcovské kopyto

zánozie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řemeslnická potřeba (?)



zánožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řemeslnická potřeba (?)

zanykl subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina, bylina, možná žindava evropská z čeledi miříkovitých

zaobmeškánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zanedbání, opominutí

zápač subst.f.i-kmen.kost ESSC bránění, prosazování opaku

zápačenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC útisk (?)

západ subst.m.o-kmen.dub MSS západ

zapaděl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

zapaděl subst.m.o-kmen.had ESSC příšera (?)

západka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá závora zapadáním něco zavírající

západník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC teplý jihozápadní vítr

zapadnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaniknutí, zánik, skončení

zápach subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zápach

zápal subst.m.o-kmen.dub MSS podpal

zapálanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zardívání, červenání se studem

zapálčivost subst.f.i-kmen.kost ESSC dráždivost, schopnost vyvolat zčervenání nebo zánět

zápalčivost subst.f.i-kmen.kost ESSC dráždivost, schopnost vyvolat zčervenání nebo zánět

zapálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapálení, zápal, zanícení, horlivost

zapáľenina subst.f.a-kmen.žena ESSC zápalná oběť

zapálivo subst.n.o-kmen.město ESSC zápalná hmota k zažehnutí světla nebo v boji vrhaná proti nepříteli

zápalivo subst.n.o-kmen.město ESSC zápalná hmota k zažehnutí světla nebo v boji vrhaná proti nepříteli

zapalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC červenání se (studem)

zápas subst.m.o-kmen.dub MSS zápas:

zápasie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC součást oděvu obepínající tělo v oblasti pasu, vhodná k připevnění potřebných předmětů

zápasnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zápasnice, bojovnice

zápasník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zápasník, bojovník

zapaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spona

zapečěťenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapečetění, opatření pečetí

zapečěťovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opatřování pečetí

zapekelnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zatvrzelost

zapeklenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zatvrzelost, tvrdohlavost, urputnost

zapeklitost subst.f.i-kmen.kost MSS zatvrzelost, zarytost, urputnost, tvrdohlavost

zapeklivost subst.f.i-kmen.kost ESSC zatvrzelost

zapeklost subst.f.i-kmen.kost ESSC zatvrzelost, zarytost

zapěnovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaplnění

zapěňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaplnění

zapeřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ochranné zakrytí, pokrytí (např. prkny, deskami)

zápěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zápěstí

zápětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS

zapieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapírání, popírání

zapilstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opilství

zapinadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC předmět k zapínání něčeho, spona, přezka

zápis subst.m.o-kmen.dub MSS písemná smlouva:

zápisník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo učinil zápis, kdo něco úředně potvrdil

zapisovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapisování, činění



zapitíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé

zapitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opití, opilost, podroušenost

zaplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaplacení

zaplakánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaplakání, pláč

záplast subst.m.o-kmen.dub ESSC náplast

záplat subst.m.o-kmen.dub MSS zaplacení, plat, mzda, odměna

záplata subst.f.a-kmen.žena MSS zaplacení, plat, mzda, odměna

záplatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zaplacení, mzda

zápletek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zamotaná věc

zapletenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapletení, zápletka, zmatek

zaplichcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyjednání, vymínění

zaplščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC umíněnost, nepovolnost

zapluhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC oráč

zapluhař subst.m.jo-kmen.muž ESSC oráč

zapocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapocení, zpocení

zápodpora subst.f.a-kmen.žena ESSC pilíř, opěrný stavební prvek

zápoj subst.m.jo-kmen.meč MSS nápoj

zapojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opojení

zápol subst.m.o-kmen.dub ESSC úsilí, usilování

zápolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC planina, rozlehlejší území

zapolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zardění se (hanbou)

zapomanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapomenutí

zapomínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapomínání

zapomněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapomenutí

zápona subst.f.a-kmen.žena MSS spona, sponka, ozdoba

záponek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spona, sponka

záponicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS spona, sponka, ozdoba

záponka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spona, sponka, ozdoba

zápověd subst.f.i-kmen.kost MSS zákaz

zapověděnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk zbavený určitých práv, vyhnanec

zapověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zákaz

zápovědka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zákaz

zapoviedač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo urovnává, mírní znepřátelené strany

zapránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyprání, zbavení nečistoty v nějaké tekutině

zaprášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaprášení, pokrytí prachem ap.

zaprodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prodání, odprodání do otroctví

zápros subst.m.o-kmen.dub ESSC prošení, prosba, přímluva

zaprositel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC přímluvce

zaprošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyprošení, vyžádání

záprsník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC část svátečního oděvu židovské ženy

zaprtalost subst.f.i-kmen.kost ESSC usazenina, nečistota

zaprtilost subst.f.i-kmen.kost ESSC usazenina, nečistota

zapřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapření, zapřená

zapřiecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zákaz, zapovězení



zapřiečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zákaz, zapovězení

zapřiesěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapřisáhnutí, přísaha

zapřísaha subst.f.a-kmen.žena ESSC přísaha

zapřisáhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přísaha, přísahání

zapřisahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přísaha, přísahání

zapřisěženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapřisáhnutí, přísaha

zapsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapsání, písemné zaznamenání

zapuč subst.m.jo-kmen.meč ESSC rostlina užívaná v lékařství k zahánění opuchliny, otoku ap. (?)

zapuchlost subst.f.i-kmen.kost ESSC opuchnutí, opuchlina, otok

zapuchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opuchlina, otok

zapuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpustošení, poplenění

zapuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odstranění, zapuzení, zahnání

zapýřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zapýření, začervenání

záramnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS náramek

zaraženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ražba, ražení

zardělost subst.f.i-kmen.kost ESSC červeň, červená barva

zarděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zardění, ruměnec

zarmúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie pridane_lemma_ve_sl_je

zármutek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

zárod subst.m.o-kmen.dub MSS zárodek

zároda subst.f.a-kmen.žena MSS zárodek

zárodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úroda

zároděta subst.f.a-kmen.žena ESSC zárodek, embryo

zarodětel subst.m.jo-kmen.meč ESSC zárodek, embryo

zarostlost subst.f.i-kmen.kost ESSC srůst, zacelení

zarovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC srovnání, narovnání

zaroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zrod, vznik, vytvoření

zarpucenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarputilost, zatvrzelost

zarpucenina subst.f.a-kmen.žena ESSC zarputilé, zatvrzelé chování (?)

zarputilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zarputilost, zatvrzelost, umíněnost, tvrdošíjnost

zaručenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaručení, zajištění, zabezpečení

zaručenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaručení, poskytnutí záruky za někoho, zvl. složením peněžní zástavy

záruka subst.f.a-kmen.žena ESSC záruka, zástava

zárukávie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ozdoba paže, zvl. náramek, spona

zarukovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaručení, poskytování záruky, zvl. úředním zápisem, složením peněžní zástavy n. postoupením

zaružel subst.f.ja-kmen.obnož ESSC rostlina z čeledi pryskyřníkovitých rostoucí ve vlhkém prostředí, zvl. pryskyřník plazivý

záružel subst.f.ja-kmen.obnož ESSC rostlina z čeledi pryskyřníkovitých rostoucí ve vlhkém prostředí, zvl. pryskyřník plazivý

záružie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rostlina z čeledi pryskyřníkovitých rostoucí ve vlhkém prostředí, zvl. pryskyřník plazivý

zárybničie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozemek ležící za rybníkem

zarytenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zarputilost, zatvrzelost

zaryzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vztek, prudký hněv doprovázený zčervenáním

zář subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC světlo, svit, jas

zářě subst.f.ja-kmen.tvrz ESSC světlo, svit, jas

zářěpa subst.f.a-kmen.žena ESSC rostlina z čeledi brukvovitých (?)



zařězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaříznutí, zabití, usmrcení podříznutím tepny, (v rámci náboženského rituálu) obětování

září subst.m.ьjo-kmen.řebří ESSC září, měsíc říje zvěře

zařúcenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pád, zkáza

zářuj subst.m.jo-kmen.meč ESSC září, měsíc říje zvěře

zářujen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC září, měsíc říje zvěře

zařvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC řev, křik

zásad subst.m.o-kmen.dub ESSC těžko prostupný les s hustě vysázenými stromy (?)

zásada subst.f.a-kmen.žena MSS lest, úklad

zasaditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC usazenec, obyvatel (?)

zasazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS založení

zasědánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC soudní jednání

zasedek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úročník, člověk platící někomu

zaseděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahájení soudního projednávání

zasědnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahájení soudního jednání

zásěk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zásek, zahrazený průchod vzniklý posekáním porostu

zásep subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC násyp, hráz

zasěstup subst.m.o-kmen.dub MSS zpětný postup, pohyb zpět

zasěvrat subst.m.o-kmen.dub ESSC obratník, rovnoběžka, na kterou v době slunovratu dopadají sluneční paprsky kolmo

zaslánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhnání, vyhnanství

zasleṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaslepenost, ztráta schopnosti náležitého poznání ap.

zaslepilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zaslepenost, ztráta schopnosti náležitého poznání ap.

zaslípanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oční zánět projevující se výtokem a slzením

záslon subst.m.o-kmen.dub MSS zaclonění, zastínění, zatmění

záslona subst.f.a-kmen.žena MSS zaclonění, zastínění, zatmění

záslonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zástěnek, zástěna

zásloňek subst.m.o-kmen.zvuk
zaklad-bezkoncovkove_tvary-něK+ňeK/tvary_s_koncovkou-

ňK+nK
ESSC ochrana, záštita (?)

zasloněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaclonění, zastínění, zatmění

zaslonišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC záštita, ochrana (?)

zaslonitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS ochránce, podpora, štít

záslovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC biblická kniha Přísloví

zásluh subst.m.o-kmen.zvuk MSS zásluha

zásluha subst.f.a-kmen.žena MSS zásluha

zasluhovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS odplata

záslužebník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo dostává náležitou odměnu za službu

zaslúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zásluha

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slíbení, slib

zaslzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaplakání, uronění slz z něčeho

zasmienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC radost

zásněta subst.f.a-kmen.žena ESSC chorobný novotvar v děloze vyznačující se bujením, zvl. zásněť hroznová

zasnubovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzájemné (při)slíbení manželství, zasnoubení n. sňatek

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzájemné (při)slíbení manželství, zasnoubení n. sňatek

zásoba subst.f.a-kmen.žena ESSC zásoba, záloha, rezerva něčeho

zásova subst.f.a-kmen.žena ESSC tyč, pomocí které se nesla archa úmluvy



subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zásobování, opatření zásobami

zastáncě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zastánkyně, ochranitelka

zastánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastání, záštita, ochrana (za lat. resistencia)

zastaralost subst.f.i-kmen.kost ESSC stáří

zastaránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setrvání

zástav subst.m.o-kmen.dub ESSC zástava, záruka za půjčku ap.

zástava subst.f.a-kmen.žena MSS záruka, zastavení

zastavač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zastánce, ochránce

zastávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastávání se, ochraňování

zástavnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC zastavenec (arch.), kdo je dán do zástavy, rukojmí

zástavník subst.m.o-kmen.hoch MSS člověk daný do zástavy, zastavenec, rukojmí

subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zastavenec (arch.), kdo je dán do zástavy, rukojmí

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastavení, přerušení, zvl. ukončení

zásteh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zašití rány stehy

zástěna subst.f.a-kmen.žena ESSC zástěna n. záclona znemožňující vidění n. poskytující stín

zástěnek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zástěna n. záclona poskytující stín (za lat. umbraculum)

zastěnič subst.m.jo-kmen.meč ESSC zástěna n. záclona poskytující stín (za lat. obumbracio)

zástěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastíněné n. stinné místo

zástěra subst.f.a-kmen.žena MSS zastření, zástěrka, záminka

zastěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC záclona, závěs zakrývající oddělený prostor (za lat. velamentum)

zástěrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zástěra, zástěrka

zástěrka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zástěra, zástěrka

zastieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zastínění

zastieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zaštítění, záštita, ochrana

zastiženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vystižení, zachycení

zástojek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pivovarská nádoba sloužící k odstání piva (?)

zástojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pivovarská nádoba sloužící k odstání piva (?)

zástol subst.m.o-kmen.dub ESSC odstřižek vznikající při práci některého řemeslníka, házený pod stůl n. za stůl

zástola subst.f.a-kmen.žena ESSC podešev, podšití obuvi, zvl. kožené

zástolé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zástolí, místo za stolem

zástraha subst.f.a-kmen.žena ESSC záloha, skryté místo, skrýše, odkud je někdo nečekaně napadán (za lat. insidiae)

zástružek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC stružka, vyhloubené koryto potoka ap.

zástřěl subst.m.o-kmen.dub MSS zasažení, zásah (střelou)

zástřěla subst.f.a-kmen.žena MSS střela

zastřělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zasažení, zásah (střelou)

zastřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zastření, zahalení

zastřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nakupení ledových ker (?)

zastříkanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastříkání, postříkání

zástuden subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC studený vítr (za lat. caurus)

zástup subst.m.o-kmen.dub MSS shluk, hlouček, zástup

zástupcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zastánce, ochranitel

zástupcí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC zastánce, ochranitel

zastúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zastoupení

zástupnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zástupkyně, kdo někoho zastupuje při (úředním) jednání



zástupník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zastánce, ochranitel

zastupovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastupování v rukojemství (arch.)

zastuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zchlazení, ochlazení

zásuk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC poskvrna, úhona

zasutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zasypání

zasviecenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zasvícení, zazáření

záščie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zášť, hněv, nenávist

záščit subst.m.o-kmen.pán ESSC záštita, ochránce, poručník ap. (?)

zášijek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS týl

zášijkovanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohlavkování

zášijkovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pohlavkování

zášik subst.m.o-kmen.zvuk MSS záludnost

zašlost subst.f.i-kmen.kost ESSC zašlost (arch.), sešlost, zchátralost

záštie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zášť, hněv, nenávist

zaštpicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS druh hrachové kaše

zatáčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC otáčení se

zatajenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zatajení

zatajitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco skrývá, nedává (na sobě) znát (za lat. ocultator)

zatčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatčení

zatemněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatemnění, ztemnění, potemnění

zatemňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zastření, nejasnost, nesrozumitelnost

zatemnilost subst.f.i-kmen.kost ESSC temnost, nejasnost

zatěračka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástroj k zasazování dna dřevěné nádoby (?)

zátěsna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc projevující se tísnivým, svíravým pocitem, mrtvice

zatínanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pouštění žilou

zátka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obvaz n. náplast zabraňující krvácení

zatkánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zacpání, ucpání

zatknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatčení

zatkyně subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC obeslání obviněného nevlastnícího nemovitosti s uložením jeho přechovavateli, aby zajistil jeho přítomnost na soudě

zatkyni subst.f.ja-kmen.mzhyni ESSC obeslání obviněného nevlastnícího nemovitosti s uložením jeho přechovavateli, aby zajistil jeho přítomnost na soudě

zatmělost subst.f.i-kmen.kost MSS zatmění

zatměnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zatmění

zatočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatočení, točivý pohyb n. jeho výsledek (za lat. revolutio)

zatočilost subst.f.i-kmen.kost ESSC závit, otvor spirálovitého tvaru

zátok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC chorobný výtok n. nemoc projevující se chorobným výtokem (?)

zátoka subst.f.a-kmen.žena ESSC zátoka, záliv, část moře, řeky, jezera ap. vybíhající do pevniny

zátopa subst.f.a-kmen.žena MSS zkáza, zatracení

zatopenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkáza, zatracení

zatracenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zatracenec, člověk zbavený možnosti posmrtné spásy

zatracenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zatratitelka

zatracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zatracení, záhuba (věčná)

zátrata subst.f.a-kmen.žena MSS zatracení, záhuba (věčná)

zátratcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zhoubce

zatrhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utrhání, urážky



subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatroubení, zadutí, vydání zvuku pomocí

zatryščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zažehnutí (?)

zatrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zadrhnutí, zajíknutí, zakoktání ap.

zatřěsenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zatřesení, zvl. silné zachvění se

zátul subst.m.o-kmen.dub ESSC úkryt (?)

zátupa subst.f.a-kmen.žena MSS zkáza, zatracení

zatupenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkáza, zatracení

zátvor subst.m.o-kmen.dub ESSC závěr, konec, klausule (dopisu, věty ap.)

zátvora subst.f.a-kmen.žena MSS závěra, uzavření

zatvořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uzavření, zakončení

zatvořidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závěra, uzavření

zatvořitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zasazovač (drahokamů)

zatvořitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uzavření, zakončení

zatvrdilost subst.f.i-kmen.kost MSS zatvrzelost, neústupnost, tvrdohlavost

zatvŕzělost subst.f.i-kmen.kost ESSC nezbytnost (?)

zatvrźenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zatvrzelec

zatvrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zatvrzelost, neústupnost, tvrdohlavost

zatvrzenost subst.f.i-kmen.kost MSS zatvrzelost, neústupnost, tvrdohlavost

zatykač subst.m.jo-kmen.meč ESSC příkaz k něčímu zatčení n. k obstavení, zabavení ap. něčího majetku; výzva k dostavení se k soudu se sankcí zatčení při neuposlechnutí

zauneprázdňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaneprázdnění, zaměstnání (něčím; za lat. occupatio)

zauneprážďňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zaneprázdnění, zaměstnání (něčím; za lat. occupatio)

zaur subst.m.o-kmen.dub MSS kaše z ječné mouky

záušek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rána za uši, pohlavek

záušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS rána za uši, pohlavek

záušnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS boltec

záušnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pokrm připravený ze zvířecího ouška (?)

záušník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC záušek (arch.), rána za ucho

závada subst.f.a-kmen.žena MSS dluh, závazek

zavaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC navalení v kouli, zakulacení válením

zavařiš subst.m.jo-kmen.meč ESSC mořský plaz (?)

zavaříš subst.m.jo-kmen.meč ESSC mořský plaz (?)

závaz subst.m.o-kmen.dub ESSC omezující ustanovení vycházející z církevního trestu, klatby ap.

zavazačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC závazné ustanovení, závazek (?)

zavázačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC závazné ustanovení, závazek (?)

zavazadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pruh látky sloužící k zavázání n. obvázání, zvl. obinadlo, obvaz

zavázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS závazek, slib, smlouva

závazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závazek, slib, smlouva

zavazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS závada, potíž

zavazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS závazek, slib, smlouva

závažie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS závaží

závdanek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC závdavek, předem složená finanční n. materiální záloha

zavdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS záruka, zástava

závdav subst.m.o-kmen.dub ESSC závdavek, záloha

závdavek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC závdavek, záloha při uzavírání obchodu



zavedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podvod

závěra subst.f.a-kmen.žena ESSC závěr, zakončení, uzavření

zavěradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zavěrací kláda

zavěrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zapřísahání jeho vírou

závěs subst.m.o-kmen.dub ESSC šperk, který se zavěšuje, náušnice

zavěšadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC část, za kterou lze zavěsit nádobu, držadlo, ucho

zavěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zavěšení:

závět subst.f.i-kmen.kost MSS závětří

závětíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místečko chráněné před vanutím větru, závětří, úkryt

závětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC místo chráněné před vanutím větru, závětří, úkryt

zavetšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zestárnutí n. způsobení stárnutí (?)

záviděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nenávist

zavieradlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závěr, závora

zavieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavírání, uzavírání, závěr

zavierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zadní část vozové hradby, skupina vozů, uzavírající v případě potřeby hradbu

zavíjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS šátek, závoj

zavijka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pruh látky sloužící k zavití ženské hlavy, závoj, rouška

závijka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pruh látky sloužící k zavití ženské hlavy, závoj, rouška

zavilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zkroucenost, pokřivenost

závina subst.f.a-kmen.žena MSS zavinění, vina, provinění

zaviňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zavinění, vina, provinění

závinník subst.m.o-kmen.hoch ESSC viník, provinilý

zavinutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zahalení

závisky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závěsky

závist subst.f.i-kmen.kost MSS závist

závistník subst.m.o-kmen.hoch MSS závistník

závistnost subst.f.i-kmen.kost ESSC závistivost, nepřejícnost

záviščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC závist, nepřejícnost

zavítanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zavítání ke komu, příchod ke komu, návštěva koho

zavitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS závoj

závitina subst.f.a-kmen.žena ESSC okraj pole, kde se obrací pluh, souvrať (?)

zavláščnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zvláštnost, zvláštní právo, výsada

závod subst.m.o-kmen.dub MSS závod, závodění:

závodcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vůdce, vedoucí

zavoďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC omyl, zmatek, zavedení

závodič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vede druhé v tanci, hlavní tanečník

závodišče subst.n.jo-kmen.moře ESSC koňské závodiště, hipodrom

závodník subst.m.o-kmen.pták MSS běhoun

závoj subst.m.jo-kmen.meč ESSC látka sloužící k ovíjení hlavy, stuha, závoj

závojík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC závojíček

závojka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC látka sloužící k ovíjení hlavy, stuha, závoj

zavolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zavolání, zvolání

závora subst.f.a-kmen.žena MSS závora

závorek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pečeť pečetící list, svitek ap.



závorka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závorka, malá závora

zavoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC omyl, zmatek, zavedení

zavrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC závrať, točení hlavy

závrat subst.m.o-kmen.dub MSS závrať

závrata subst.f.a-kmen.žena ESSC šílenství, pominutí smyslů (sr. StčS s.v.

zavražďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavilé nepřátelství, nenávist

zavraždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavilé nepřátelství, nenávist

závrbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo porostlé vrbami, vrboví

zavrták subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nástroj sloužící k vrtání, vrták

závrtka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS závora

závruba subst.f.a-kmen.žena ESSC součást konstrukce domu, snad zárubeň (?)

závržek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co bylo zahozeno jako nepotřebné, odpadek

zavrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zavržení

zavržitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco zavrhuje, odpírač

zavřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS závěr, cíl, zakončení

zavřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavření, uzavření

závzanek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC záruka, zástava při uzavírání smlouvy

zázrak subst.m.o-kmen.zvuk ESSC neobyčejný úkaz

zázrost subst.f.i-kmen.kost ESSC závist, nepřejícnost

zazřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzezření, vzhled

zázvor subst.m.o-kmen.dub ESSC zázvor

zážeh subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS požár

zažehač subst.m.jo-kmen.muž MSS rozněcovatel, podněcovatel

zažehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pronesení magické formule, provedení zaříkání

zažiehadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC náčiní sloužící k rozžehnutí ohně, křesadlo, křesací kámen n. ocílka

zažiehanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zažehovaní, rozněcování

zažitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strávení, zažití

zažívanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zažívání, trávení

zažženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie zaklad-cele_paradigma-zažžen+zajžen MSS zapálení, rozpálení

zažženina subst.f.a-kmen.žena ESSC věc určená k zažehnutí a spálení

zbadač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pátrač, zkoumatel

zbádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prohledání, prozkoumání

zbadatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC pátrač, zkoumatel

zbadovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pátrání, zkoumání, vyzvídání

zbava subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS osvobození, svoboda

zbavitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo něčeho zbavuje, o něco připravuje

zbavovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bez možnosti zproštění n. osvobození

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozbytí, zbavení, ztráta, odnětí

zběh subst.m.o-kmen.hoch MSS běženec, štvanec, vyhnanec

zběhlost subst.f.i-kmen.kost ESSC zběhnutí, útěk

zběhurla subst.m+f.a-kmen.vladyka E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rychle unikající zvíře, krtek (?)

zběrač subst.m.jo-kmen.muž MSS sběrač:

zběrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC část mešního obřadu, společná modlitba

zběrnáč subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco sbírá, shromažďuje a zároveň uspořádává



zběrohvězd subst.m.o-kmen.dub ESSC konstelace, postavení hvězd

zběř subst.f.i-kmen.kost MSS sbor, shromáždění:

zběstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vyhnanství

zběženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zběhnutí, útěk

zběžstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyhnanství

zběžstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vyhnanství

zbieľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC omítnutí, nanesení světlé barvy

zbieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sbírání,

zbierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC poplatek, daň

zbitec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS padlý, zabitý

zbitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo někoho pobil, zabil

zbitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pobití

zbižnost subst.f.i-kmen.kost MSS hojnost

zblázňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zbláznění se, zešílení

zbleděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zblednutí

zbledilost subst.f.i-kmen.kost ESSC bledost, zbarvení do běla

zblúzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poblouzení, oblouzení

zbodánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tečky, skvrny, vyrážka

zbodenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS probodnutí

zbohacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zbohatnutí

zbojcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zhoubce

zbojstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC loupení

zbor subst.m.o-kmen.dub MSS shromáždění, zástup, družina

zbornicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC synagoga

zboř subst.f.i-kmen.kost MSS shromáždění, zástup, družina

zbořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zboření, zničení, pád, záhuba, zkáza

zbořenina subst.f.a-kmen.žena MSS probořený otvor:

zbořitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo něco zbořil

zbožíce subst.n.jo-kmen.moře MSS malý majetek, majeteček

zbožíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malý majetek, majeteček

zbožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS jmění, majetek, statek, bohatství, peníze

zbožilost subst.f.i-kmen.kost ESSC božskost

zbožník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo má dostatek

zbožnost subst.f.i-kmen.kost ESSC blaženost, štěstí (za lat. felicitas)

zbran subst.f.i-kmen.kost ESSC zbraň, nástroj k obraně n. boji

zbraň subst.f.i-kmen.kost MSS zbraň

zbrana subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS obrana

zbráňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odpor, projevení odporu, postavení se na odpor

zbranitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS ochránce

zbraňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bránění, odpor, postavení se na odpor

zbroj subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_neni

zbroj subst.m.jo-kmen.meč MSS mužský pohlavní úd

zbrojě subst.f.ja-kmen.tvrz MSS houf, zástup, hromada lidu:

zbrojička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věci k osobní potřebě ženy (šaty, šperky, domácí náčiní, nářadí, kuchyňské nádobí ap.)



zbudič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo budí, probouzí ze spánku

zbuditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo budí, probouzí ze spánku,

zburník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC teplý jihozápadní vítr

zbuřitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC lovec

zbuřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bouření se

zbuzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podněcování,

zbyt subst.m.o-kmen.dub ESSC hojně, dostatečně, v dostatečné míře

zbytečnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nemoc spojená s tvořením n. vylučováním nepotřebných tělesných tekutin, výtokem, hnisáním, vyprazdňováním se ap.

zbytečnost subst.f.i-kmen.kost MSS nadbytek, přebytek, hojnost

zbytedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC snášenlivost

zbytek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS nadbytek, přebytek, hojnost

zbytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozbytí

zbytnost subst.f.i-kmen.kost MSS nadbytek, hojnost

zbytost subst.f.i-kmen.kost MSS nadbytek, hojnost

zbytstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozbytí, ztráta

zbývanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nadbytek, přebytek

zcěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zacelení, zahojení

zcělivost subst.f.i-kmen.kost ESSC celistvost

zcěňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustanovení ceny, dohoda o ceně

zcěpěněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strnutí, ztuhnutí

zcěpěnina subst.f.a-kmen.žena ESSC ochrnutí

zcěpětánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strnutí, ztuhnutí

zcěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co bylo cezením zbaveno tekutiny

zcuzoloženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS cizoložství

zčernalost subst.f.i-kmen.kost ESSC tmavá až černá skvrna na kůži, podlitina

zčerněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zčernání, zašpinění se

zčesánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozedření, odřenina, poranění způsobené odřením, poškrábáním ap.

zčistidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS čistidlo

zčiščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rituální očištění

zčrnalost subst.f.i-kmen.kost ESSC tmavá až černá skvrna na kůži, podlitina

zčrnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC tmavá až černá skvrna na kůži, podlitina

zčrněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zčernání, zašpinění se

zčrvivěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zčervivění, prožrání červy

zdájcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo předstírá, pokrytec, falešník

zdalinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se zdá být někým

zdálinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se zdá být někým

zdalivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se zdá být někým

zdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdání, dání, věnování (jako projev pocty)

zdařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podaření se, povedení se, úspěšnost

zdařilost subst.f.i-kmen.kost ESSC obdaření, nadání

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmáčknutí

zdechnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (po)vzdechnutí, vzdech, povzdych, vydechnutí provázející nějaké citové pohnutí

zdělánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS obdělání

zdělávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhotovování



zdělt subst.m.o-kmen.had ESSC jedovatý plaz, který při pohybu brázdí (

zden subst.m.o-kmen.dub ESSC dolní dřevnatá část rostliny, keře n. stromu

zděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdění, stavění, výstavba

zděrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hadr, cár:

zděř subst.f.i-kmen.kost MSS železná obruč

zdešenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vydechnutí, výdech (?)

zděšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zděšení, úlek

zdielnost subst.f.i-kmen.kost ESSC ochota dělit se, štědrost

zdla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC borovice

zdlač subst.m.o-kmen.dub ESSC kořen, semeno ap. pivoňky užívané v lékařství, zvl. k potlačení

zdlúhopisa subst.f.a-kmen.žena ESSC próza, prozaický text psaný v souvislých, rytmicky neomezených úsecích, sr. též „prostranná řěč“

zdoba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS dobrá příležitost

zdor subst.m.o-kmen.had ESSC zvíře vydávající pronikavé troubení, zvl. slon

zdora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS vzdor, odpor, projev odporu:

zdrápanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podrápání, podrásání

zdravček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC rostlina užívaná v lékařství, snad hluchavka

zdravčík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bazalka, máta n. jiná podobná rostlina často užívaná k léčení různých chorob

zdraven subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC rostlina n. její plody užívané v lékařství, zvl. jalovec chvojka

zdravíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zdraví, uzdravení

zdravie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdraví, život

zdravienositel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC spasitel, kdo přináší spásu

zdravník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bazalka, máta n. jiná podobná rostlina často užívaná k léčení různých chorob

zdravost subst.f.i-kmen.kost MSS zdraví, život

zdrážďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozdráždění, vydráždění

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uzdravování

zdrov subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen (?)

zdrušec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mohutné zvíře odírající svými rohy kůru stromů, pratur (?)

zdrychtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potlačovaný nevraživý hněv, zášť

zdrznost subst.f.i-kmen.kost ESSC smělost, drzost

zdržadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC co slouží k zdržení n. zadržení něčeho

zdržědlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC umírněnost, zdrženlivost

zdržělivost subst.f.i-kmen.kost ESSC zdrženlivost, umírněnost, zdržování se tělesných požitků

zdržěň subst.m.jo-kmen.meč ESSC dřeň, vnitřní část něčeho (větve ap.), která zbude po sedření n. odření kůry

zdržěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdrženlivost:

zdržitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS udržovatel

zdržnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zdrženlivost (?)

zdržovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zdržování, zdrženlivost

zdřiemanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spaní, dřímání

zduhl subst.m.o-kmen.dub ESSC kámen podobný křišťálu, lámající světelný paprsek v barvy duhy

zdvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC spánková céva

zdvihač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo zvedá, pozvedá

zdvíhač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo zvedá, pozvedá

zdvihánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdvíhání, (po)zvedání do výše

zdvíhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdvíhání, (po)zvedání do výše



zdviž subst.f.ja-kmen.tvrz MSS oběť

zdvižě subst.f.ja-kmen.tvrz pridane_lemma_ve_sl_je

zdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozdvižení, zdvižení, povznesení

zdychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdychání, vzdechy, hluboké vydechování provázené nějakým citovým pohnutím

zdýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdychání, vzdechy, hluboké vydechování provázené nějakým citovým pohnutím

zdýmanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzdouvání, zvedání (se) do výše

zdýr subst.m.o-kmen.had ESSC dravý mořský pták, orel mořský

zeblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC oděv chránící proti chladu n. mrazu (?)

zebránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ubrání, shromáždění

zečtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS součet, spočítání, výčet

zed subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS zeď, stěna

zedcě subst.f.ja-kmen.dušě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zídka

zédka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zídka

zedničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zednické řemeslo

zedník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zedník, stavitel kamenných staveb,

zedránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozedření, odření

zedřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozedrání, roztrhání prodřením

zedščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkropení deštěm (?)

zeklánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC proklátí, probodnutí, usmrcení probodnutím (za střhn. stich)

zelé subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zelí

zelen subst.f.i-kmen.kost ESSC zelenina (za lat. olus)

zelenář subst.m.jo-kmen.meč ESSC herbář, kniha o rostlinách, zvl. jejich léčivých účincích (za lat. herbarius)

zelenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kámen zelené barvy

zelenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC nemoc projevující se nápadným zezelenáním pleti (?)

zelenisko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místo porostlé zeleným rostlinstvem (?)

zelenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hruška, plod hrušně nápadný svou zelenou barvou (?)

zelenost subst.f.i-kmen.kost ESSC zelenost, zeleň, zelená barva

zelhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zalhání, lež:

zelíce subst.n.jo-kmen.moře MSS bylina

zelíčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zelenina

zelina subst.f.a-kmen.žena MSS rostlina, bylina

zelinie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS tráva, býlí

zelinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS rostlina, bylina

zeliprš subst.m.jo-kmen.meč ESSC bájná obluda (?)

zelnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žena

zelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se zabývá pěstováním a prodejem

zelník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pokrm z

zelva subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS snacha, nevěsta

zelvicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS švagrová

zem subst.f.ja-kmen.tvrz kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_neni

zéman subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo žije poblíž velké vodní plochy

zemánek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zeman, zemský šlechtic, příslušník nižší šlechty usedlý n. narodivší se v zemi, mající v zemi léno n. statky

zemanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zemanka, manželka zemana n. vdova po zemanovi



zemanstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zemanství, zemanský stav n. příslušnost k zemanskému stavu

zemdlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oslabení

země subst.f.ja-kmen.tvrz MSS země, svět

zemek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS krajan

zeměměrnostvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zeměměřičství

zeměměrnovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zeměměřičství

zeměněl subst.m.o-kmen.chlap MSS prefekt, soudce

zeměnín subst.m.o-kmen.zeměnín
zaklad-cele_paradigma-

zeměnín+zemenín+zemanín+zeman+zeměn
MSS zeman, šlechtic

zeměnínka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zemanka, manželka zemana n. vdova po zemanovi

zeměplaz subst.m.o-kmen.had MSS plaz, had

zeměrodič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se narodil v některé zemi, obyvatel určité země, krajiny, oblasti ap.

zemětluk subst.m.o-kmen.hoch ESSC zemský představený, např. vladař (?)

zeměžlč subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. zeměžluč

zeměžluč subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. zeměžluč

zemicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zemička, malá země

zemičár subst.m.o-kmen.dub ESSC věštění ze znamení, značek ap. vyskytujících se na zemi

zemihnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zemětřesení

zemiplaz subst.m.o-kmen.had MSS plaz, had

zemižlč subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. zeměžluč

zemižluč subst.f.i-kmen.kost ESSC rostlina užívaná v lékařství, zvl. zeměžluč

zemna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC věštění ze znamení, značek ap. vyskytujících se na zemi

zemnáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC hmyz n. červ žijící v zemi (?)

zemnatost subst.f.i-kmen.kost MSS zemitost, přízemnost, drsnost

zemně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svazek ze dvou hrstí lnu

zemnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC svazek ze dvou hrstí lnu

zemnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svazeček ze dvou hrstí lnu

zemnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zemskost, pozemskost (?)

zemoměrna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zeměměřičství (za lat. geometria)

zemoplaz subst.m.o-kmen.had MSS plaz, had

zemoplazicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS plaz, had

zemřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zemření, smrt

zemžěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhoršení (?)

zenblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC součást oděvu n. doplněk oděvu (z hedbáví; ?)

zendýř subst.m.jo-kmen.meč ESSC ryba podobná sumci (?)

zenykl subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina, bylina, možná žindava evropská z čeledi miříkovitých

zepla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pánev, resp. nádoba sloužící k zapálení n. rozhoření něčeho

zeplvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poplivání, zneuctění

zepránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyhašení

zepsánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sepsání, spis

zeptánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zeptání, otázka, dotaz

zeptávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání něčeho, nabývání znalosti o něčem

zerčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypočítávání, výčet

zeřčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypočítávání, výčet



zeřivost subst.f.i-kmen.kost MSS přísnost, prudkost, hněvivost

zespánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spánek, spaní

zět subst.m.i-kmen.host ESSC mužský nepokrevný příbuzný, zvl. zeť

zetčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potření, záhuba, rozbití, zničení

zetlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpráchnivění

zetřělost subst.f.i-kmen.kost ESSC poraženost, záhuba

zetřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS potření, záhuba, rozbití, zničení

zěvník subst.m.o-kmen.hoch MSS publikán

zevňutřek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vnějšek:

zevňutřnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vnějšek, vnější část něčeho

zevřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzkypění, tj. zrychlený oběh

zevznášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC přenášení (?)

zežvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC sežvýkání (?)

zháha subst.f.a-kmen.žena ESSC žáha, palčivost, pocit pálení, zvl. v jícnu

zhaněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zhanobení, pohanění

zhašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhašení, uhašení n. zhasnutí, vyhasnutí, dolož. jen fig.

zhášěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhášení, uhašování

zhlavec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podhlavník, polštář

zhlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC podhlavník, polštář (

zhlédanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzhlédání, pohledy, pohlížení

zhluk subst.m.o-kmen.zvuk MSS klam, mámení:

zhmožďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhmoždění, pohmoždění, mírné poškození vzniklé úderem n. namáháním

zhnilina subst.f.a-kmen.žena ESSC něco shnilého, zteřelého

zhnojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shnití (na hnůj)

zhojenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyléčení, uzdravení

zhorčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zahořklost, zatrpklost (?)

zhost subst.m.o-kmen.dub ESSC výhost, propuštění z poddanství

zhovadilost subst.f.i-kmen.kost ESSC nezdrženlivost, zvl. hrubost, tělesnost

zhrdač subst.m.jo-kmen.muž ESSC tupitel, opovrhovatel, kdo něčím n. někým pohrdá

zhrdánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohrdání

zhrzělivost subst.f.i-kmen.kost ESSC potupenost

zhrzěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pohrdání

zhrzitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo pohrdá (čím):

zhřímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (za)hřmění, zahřímání

zhúba subst.f.a-kmen.žena MSS zhouba, zkáza, záhuba

zhúbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS škůdce

zhubenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zhouba, zkáza, záhuba

zhubitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zhoubce, ničitel

zhúble subst.f.ja-kmen.dušě ESSC tvor s nápadnými ústy, sysel (?)

zhustanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS polohlasité mluvení, šepot

zhuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhoustnutí

zhynutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zhynutí, zahynutí

zhyžďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potupení, zhanobení

zhyždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potupení, zhanobení



zchlúba subst.f.a-kmen.žena MSS chlouba:

zchluṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zjizvení v důsledku zacelených vředů připomínající ochlupení (?)

zchopnost subst.f.i-kmen.kost ESSC schopnost, způsobilost

zchovanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS domácí služebník

zchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS opatrování, ukrytí

zchoźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zchození, prochození, projití křížem krážem

zchuravěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zeslábnutí, zemdlení

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oslabení

zchuźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ochuzení, ožebračení

zchváľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC souhlasné přitakání, zvl. pochvala

zchvalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chvála, chválení

zchvořěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ztenčení, zchudnutí

zchytralec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mudrc, zmoudřelý, kdo nabyl moudrosti

zchytralost subst.f.i-kmen.kost ESSC chytrost, bystrost

zidrach subst.m.o-kmen.pták ESSC mořský tvor připomínající draka, mořský koník (Hippocampus)

zienie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozchlipování, rozevírání

zievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zívání

zima subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS zima

zimicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zimnice, onemocnění spojené s pocitem mrazení po těle (

zimnář subst.m.jo-kmen.meč ESSC pták hnízdící v zimě, ledňáček (?)

zimnatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zimní odrůda hrušek (?)

zimňatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zimní odrůda hrušek (?)

zimnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC horečnaté onemocnění spojené s třasem a pocitem mrazení po těle

zimničěnín subst.m.o-kmen.zeměnín zaklad-cele_paradigma-ěnín+an+ěn ESSC člověk stižený zimnicí

zimoliz subst.m.o-kmen.dub ESSC zimolez

zimolizce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plod zimolezu (

zimolizě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC plod zimolezu (

zimolizna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC plod zimolezu (

zimost subst.f.i-kmen.kost ESSC zima, chlad

zimostráz subst.m.o-kmen.dub ESSC rostlina mající neustále zelené listy, zvl. barvínek (Vinca L.)

zims subst.m.o-kmen.dub ESSC římsa, obruba, vodorovný pás vyčnívající ze svislé plochy stavby, zvl. u krbu

zindava subst.f.a-kmen.žena ESSC bylina vylučující kapky vody na okrajích listů, užívaná pro své tišící a protizánětlivé účinky zejména v ženském lékařství, kontryhel (Alchemilla L.) n. pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.)

zisk subst.m.o-kmen.zvuk souhlasky-pokud_koncovka_zacina_ě+i-sk>šč+sc MSS zisk:

ziskač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo se přičiňuje o zisk (?)

získanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC získání, nabytí

ziskovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vydělávání:

zjadač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zpytatel, zkoumatel

zjadánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, prozkoumávání

zjadovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, prozkoumávání

zjadovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC pokušitel někoho, kdo vystavuje někoho pokušení

zjěd subst.f.i-kmen.kost ESSC sebranka, darmožrouti

zjědenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kousnutí

zjednánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zjednání

zjednatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS strůjce



zjednávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ovládání, řízení

zjěsňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zjasnění, projasnění něčeho

zjěvenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie zaklad-cele_paradigma-zjěven+zěven MSS zjevení

zjěvitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo zjevuje něco, zvl. kdo odhaluje něco

zjěvnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo sděluje nějaké údaje (?)

zjěvník subst.m.o-kmen.hoch MSS publikán

zjěvnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zřejmost, zřetelnost, možnost být zřetelně vnímán

zjěvovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zjevování se, objevování se

zjiedcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žrout, jedlík (

zjímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pozajímání, zajetí

zjinačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC proměna, zvl. nabytí jiné podstaty (?)

zjutřie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zítřek (

zkaľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkalení, zakalení

zkálenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS znečištění, poskvrna

zkálenina subst.f.a-kmen.žena MSS znečištění, poskvrna

zkameněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ztvrdnutí (na kámen)

zkaz subst.m.o-kmen.dub ESSC poškození, porucha (

zkáza subst.f.a-kmen.žena ESSC zkáza, záhuba

zkázcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kazitel, ničitel

zkázě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zkáza, záhuba

zkazič subst.m.jo-kmen.muž ESSC ničitel, bořitel

zkazilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zkaženost, zvl. mravní

zkazitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC škůdkyně, kazitelka, ničitelka

zkazitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kazitel, ničitel

zkazna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC půst, doba odříkání se něčeho

zkaženec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zkažený člověk

zkaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkáza, záhuba

zkaženina subst.f.a-kmen.žena MSS zničení, znečištění, poskvrna

zkažovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poškození, zvl. plodu (?)

zklamánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS oklamání, klamání, klam, blud, omyl

zklamař subst.m.jo-kmen.muž ESSC šidil, kdo klame někoho (

zklamatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC šidil, kdo klame někoho (

zklamávač subst.m.jo-kmen.muž ESSC šidil, kdo oklamává někoho (

zklamávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC klamání, oklamávání

zklamník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo klame, předstírá něco

zklamovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC šidil, kdo klame někoho (

zklázněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomatenost, pobloudilost

zklektánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozkvedlání, rozšlehání, rozmíchání vařečkou n. jiným předmětem

zklún subst.m.o-kmen.had ESSC vodní tvor s ocasem podobným prasečímu, hroch

zkopánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC okopání, zkypření půdy okolo rostliny

zkrácenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkrácení

zkradenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ukradení

zkroṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skropení, pokropení, postříkání kapkami

zkrušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkroušenost, pokora, vědomí vlastní nedokonalosti, podřízenosti ap.



subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je potřísněn krví, obětník (?)

zkřanutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strnutí, ztuhnutí

zkřěnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strnutí, ztuhnutí

zkřivenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkřivení, zvrácení, zkažení

zkup subst.m.o-kmen.dub ESSC chráněná cesta, krytá chodba (?)

zkupr subst.m.o-kmen.dub ESSC druh mořského raka

zkurvysyn subst.m.u-kmen.syn ESSC bezectný a nemravný člověk, zkurvysyn (nadávka)

zkurvysynstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zesmilnění, oddání se pohlavnímu styku

zkúsanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kousnutí, pokousání, bodnutí, štípnutí (člověka zvířetem)

zkusič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo zkouší vlastnosti n. jakost něčeho, někoho

zkusilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zkušenost, poznání nabyté zkoušením (prověřováním) něčích vlastností ap.

zkusitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo zkouší vlastnosti n. jakost něčeho, někoho

zkusnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zkušenost, poznání nabyté zkoušením (prověřováním) vlastností někoho, něčeho

zkušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyzkoušení někoho, prověření něčích vlastností

zkúšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkoušení, vyzkoušení

zkúšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoušení někoho, prověřování něčích vlastností

zkušitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo zkouší vlastnosti n. jakost něčeho, někoho

zkušovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zkoušení, vyzkoušení

zkvašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkvašení, vykvašení

zkvetenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzkvetení, rozkvetení

zkysánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC očištění

zkyselenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nenávist, zášť, zatrpklost

zkysěľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhoršení vztahu s někým, ochlazení (fig.)

zlacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (po)zlacení, pokrytí tenkou vrstvou zlata n. zdobení zlatem

zlahoda subst.f.a-kmen.žena ESSC špatné rozhodnutí, chybná

zlámanec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mrzák, zmrzačený, zchromlý člověk

zlámanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlámání, zlomení

zlámanina subst.f.a-kmen.žena ESSC část půdy (zvl. pole) oddělená (jakoby odlomená) od většího celku

zlatáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlatíčko

zlatečník subst.m.o-kmen.pták ESSC zlatavě lesklý drobný lezoucí živočich

zlaten subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlatý, florén, zvl. florentský zlatý

zlatenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zlatavě lesklý drobný lezoucí živočich

zlatennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zlatavě lesklý drobný lezoucí živočich

zlaticě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zlatá nádoba, pohár, konvice

zlatička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zlatoušek

zlatík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC kámen mající cenu zlata (sr. řec. χρυσόπρασος)

zlatnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zlatá nádoba, pohár, konvice

zlatníček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina se zlatožlutými květy, např. pryskyřník plamének, pryskyřník lítý, měsíček lékařský aj.

zlatnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatozář n. zlatá koruna panen, mučedníků, církevních otců ap. obdařených za své pozemské skutky zvláštní boží milostí

zlatničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlatnictví, zlatnické řemeslo, zlatnická živnost

zlatník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zlatník, osoba řemeslně zpracovávající drahé kovy, zvl. zlato

zlatník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina se zlatožlutými květy, např. pryskyřník plamének, pryskyřník lítý, měsíček lékařský aj.

zlato subst.n.o-kmen.město ESSC zlato, drahý kov žluté barvy

zlatodělník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zlatník, osoba řemeslně zpracovávající drahé kovy, zvl. zlato



zlatoháv subst.m.o-kmen.dub ESSC zlatoháv, oděv vyrobený ze

zlatohlav subst.m.o-kmen.dub MSS sukno protkané zlatem na způsob brokátu

zlatohlavce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina se zlatožlutými n. zlatočervenými květy

zlatohlavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk n. člověku podobné stvoření se zlatou hlavou

zlatohlávek subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný pták se žlutě zbarveným peřím na hlavě, např. králíček obecný

zlatohlavie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlatohlav, zlatoháv, zlatem protkávaná n. vyšívaná látka

zlatohlavnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC výrobkyně

zlatohlavník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo chodí oblečen v

zlatolej subst.m.jo-kmen.muž ESSC tavič a litec zlata, řemeslník zabývající se tavením a sléváním zlata

zlatopěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mosaz, zlatavá slitina kovů

zlatopěnky subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC mosaz, zlatavá slitina kovů

zlatopěnník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC odpad odplavovaný při tavení zlata (popř. jiných drahých kovů)

zlatopěny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum ESSC auripigment, zlatožlutá zbarvená ruda vyskytující se často (obdobně jako pěna) na povrchu jiných rud

zlatopísař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo

zlatotepec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlatotepec, řemeslník zpracovávající drahé kovy (zvl. zlato) tepáním

zlatoustec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk n. člověku podobné stvoření se zlatými ústy

zlatovln subst.m.o-kmen.dub ESSC zlat(av)ě zbarvená mořská řasa

zlatovolček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC člověk n. člověku podobné stvoření mající velké zlaté oči

zlécěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nalíčení

zléčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyléčení, uzdravení

zléčiňenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo jinému škodí, kdo činí zlo

zlédějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo činí

zlédiejcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo činí

zlehčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlehčení, znevážení

zlehčovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlehčování, znevažování

zlepšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlepšení, vylepšení, učinění lepším

zleřěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlořečení, lání, nadávky

zlezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlezení, dobytí lezením

zlíha subst.f.a-kmen.žena ESSC zlehlé, ulehlé, neobdělávané pole (?)

zlinek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svlečená, stažená zvířecí (zvl. hadí) kůže

zlitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlití, polití, smočení něčím vylitým

zlitina subst.f.a-kmen.žena ESSC vyrážka, osutina (arch.), ekzém

zlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zlo

zlob subst.f.i-kmen.kost MSS zlo, špatnost, zločin

zloba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS zlo, špatnost, zločin

zlóbcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo se chová (jedná) nepatřičně, neřádně ap. (?)

zlobércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo bezohledně vybírá daně

zlobivec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zlý člověk, nešlechetník

zlobivník subst.m.o-kmen.hoch MSS zlý člověk, nešlechetník

zlobivost subst.f.i-kmen.kost MSS zloba

zlobivstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zloba, zlomyslnost

zloboch subst.m.o-kmen.hoch MSS zlosyn

zločin subst.m.o-kmen.dub ESSC zlý čin, zvl. zločin

zločincě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zločinec



zločinec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pachatel zlého činu (zlých činů), zvl. zločinec

zločiňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC páchání zla, zlé skutky

zločinitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zločinec

zločinstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC páchání zla, zločinné jednání

zločinstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlý čin, zvl. zločin

zlodcera subst.f.r-kmen.dci ESSC nevěstka,

zlodědic subst.m.jo-kmen.vítěz ESSC zločinec (?)

zloděj subst.m.jo-kmen.muž MSS zlý člověk, zločinec, loupežník

zlodějcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zlý člověk, zločinec, loupežník

zlodějec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pachatel zla, zvl. zločinec

zlodějík subst.m.o-kmen.hoch ESSC zloděj

zlodějka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pachatelka zla

zlodějkyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC zlodějka

zlodějkyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC zlodějka

zlodějnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pachatelka zla

zlodějstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC páchání zla, zločinnost

zlodějstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zločin, zločinnost

zloděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dělání zla:

zlodruh subst.m.o-kmen.hoch ESSC zlosyn, ničemník

zlodruhyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC ničemnice

zlodruhyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC ničemnice

zloch subst.m.o-kmen.hoch ESSC ničema, darebák

zlokna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC část lidského těla nějak souvisící s loktem

zlolajcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zlolajník, utrhač

zlolajčí subst.m.ьja-kmen.sudí MSS zlolajník, utrhač

zlolejčí subst.m.ьja-kmen.sudí MSS zlolajník, utrhač

zlomek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úlomek

zlomenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlomení:

zlomluvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo zle mluví, nactiutrhač

zlomlúvcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo zle mluví, nactiutrhač

zlooheň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC oheň zla (?)

zloohnivost subst.f.i-kmen.kost ESSC ohnivost zla (?)

zlorádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zlý, falešný rádce, proradník

zlořěctvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlořečení, lání, nadávky

zlořěčcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlořečený člověk

zlořěčenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zlořečený, prokletý člověk

zlořěčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlořečení, lání, nadávky

zlořěčenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlořečení, lání, nadávky

zlořěčenstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlořečení, proklínání

zlořěčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zlořečení, lání, nadávky

zloskutek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zlý (hříšný) skutek

zlost subst.f.i-kmen.kost MSS zlo, zloba

zlostir subst.m.o-kmen.had ESSC žirafa (?)

zlostivicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ničemnice, násilnice



zlostnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ničemnice

zlostník subst.m.o-kmen.hoch MSS zlý člověk, ničema, ďábel

zlosyn subst.m.u-kmen.syn ESSC zlosyn, ničemník, hanebník

zlosynstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ničemnost, hanebnost

zlosynstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ničemnost, hanebnost

zloškrv subst.m.o-kmen.chlap ESSC licoměrník, zlomyslník (?)

zloškrvník subst.m.o-kmen.hoch ESSC licoměrník, zlomyslník

zloškrvnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zloba

zlot subst.f.i-kmen.kost ESSC zloba, zlost

zlotřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zlotřilost

zlov subst.m.o-kmen.dub ESSC místo vhodné k lovení ryb (?)

zlovidomec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC člověk se špatným zrakem (?)

zlovolnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zlovolnost, zlá vůle, zloba

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC páchání zla, zlé skutky

zlukra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC had voskově žluté barvy (?)

zlúpanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozbití, zničení

zlúpenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyloupení

zluščka subst.f.a-kmen.žena zaklad-bezkoncovkove_tvary-ščeK+štěK/tvary_s_koncovkou-ščK ESSC hadr užívaný ženami k očistě (při menstruaci aj.)

zlyduch subst.m.o-kmen.zvuk ESSC část krku (zvl. atlas) znesnadňující dýchání a umožňující kývavý pohyb hlavy (?; podle lat.)

zmalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pomalování, obarvení, vyzdobení, okrasa

zmámělost subst.f.i-kmen.kost ESSC zmámenost, pomatenost

zmánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC svíravá bolest (?)

zmařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmaření, zmar:

zmařilost subst.f.i-kmen.kost MSS zkaženost

zmaščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmaštění, namaštění

zmatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

zmatenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pomatenec, blázen

zmatenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmatení, zmatek

zmatenost subst.f.i-kmen.kost ESSC zmatenost, zmatenina

zmazánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smazání, vymazání, odstranění

zmazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc projevující se kožní nečistotou (hnisáním ap.), mor

změ subst.f.ja-kmen.přě MSS zmije

zmek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS zlý duch, zloduch, čert, ďábel

změkčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC změkčení

změkčěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC změknutí, ztráta pevnosti

zmelt subst.m.o-kmen.dub ESSC galenit n. krevel (?)

změna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC změna

změněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS změnění, změna, proměna

změňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC změna, proměna

zmenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nalezení, objevení (?)

změňovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC časování, konjugace

změnstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC směna peněz

zmenšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmenšení, zkrácení



změřena subst.f.a-kmen.žena ESSC měření, rozměřování

změřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC míra, stupeň vlastnosti něčeho abstraktního, hříchů, mravů ap.

změřovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poměřování, porovnávání

zmeškalivost subst.f.i-kmen.kost ESSC nedbalost, liknavost

zmeškalost subst.f.i-kmen.kost MSS zpozdilost

zmeškánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmeškání, zameškání

zmeškanost subst.f.i-kmen.kost MSS zmeškání, zameškání

změt subst.f.i-kmen.kost ESSC zmatek, omyl

zmetánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC potrat

změtencovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pobloudilost, scestnost

změtenec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS pomatenec, blázen

změtenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS pomatená žena

změtenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmatená žena (tj. nežijící podle křesťanského řádu)

změtenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmatení, zmatek

změtenina subst.f.a-kmen.žena ESSC změť, spletenina

změtenost subst.f.i-kmen.kost ESSC zmatenost, zmatenina

zmie subst.f.ьja-kmen.zmie ESSC zmije

zmiena subst.f.a-kmen.žena MSS zmínka

zmieňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmínka

zmienka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zmínka

zmiešěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmatení, spletení

zmietanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmítání, otřásání

zmietež subst.f.i-kmen.kost ESSC změť, zmatek

zmietežník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo plete (záměrně překrucuje) něco (?)

zmietka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS cíl

zmilelec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS miláček, milovaný muž, milenec

zmilelicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS milá, milovaná žena, milenka

zmilelíček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS miláček, milovaný muž, milenec

zmilelička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS milá, milovaná žena, milenka

zmilelík subst.m.o-kmen.hoch ESSC miláček, milý

zmilík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC (?)

zminutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmizení

zmisánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmizení

zmizanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmizení

zmizěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zmizení

zmlklost subst.f.i-kmen.kost ESSC ztráta hlasu, chrapot n. sípot

zmocněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmocnění se, ovládnutí

zmocňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zplnomocnění někoho k užívání něčeho

zmočenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC namočení, navlhčení, zavlažení,

zmodralost subst.f.i-kmen.kost ESSC zmodralost, zsinalost

zmodránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmodrání, nabytí modré barvy (zvl. po úderech)

zmodranina subst.f.a-kmen.žena MSS modřina

zmodřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmodralost, zsinalost

zmoknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vlhkost, zmáčení (např. od deště)



zmol subst.m.o-kmen.dub ESSC místo v krajině vymleté vodou,

zmola subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC místo v krajině vymleté vodou,

zmolc subst.m.jo-kmen.peniez ESSC název onemocnění

zmolč subst.m.jo-kmen.meč ESSC název onemocnění

zmordovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pobití

zmořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC slabost (jako projev nemoci ?)

zmozolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ztvrdlé místo, mozol

zmozolenost subst.f.i-kmen.kost ESSC ztvrdlé místo, mozol

zmožďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhmoždění, pohmoždění, mírné poškození vzniklé úderem n. namáháním

zmoždilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zhmoždění, pohmoždění

zmoždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zhmoždění, pohmoždění, mírné poškození vzniklé úderem n. namáháním

zmraščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmuchlání, zmačkání

zmrazek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zmrzlý kus sněhu, ledu, zeminy ap., zmrazek, námrazek

zmrhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zničení, zmrhání (arch.), znehodnocení, ztráta původní hodnoty n. smyslu

zmrk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC veřejný prostor, divadlo n. náměstí (?)

zmrlina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS mrtvola, mrtvé tělo

zmrskánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zmrskání, zbičování

zmrzlík subst.m.o-kmen.zvuk MSS stříbrný groš z doby Václava III.

zmučenál subst.m.o-kmen.dub ESSC pasionál, sbírka životopisů světců-mučedníků

zmučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC (z)mučení, ztrýznění

zmudralec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC moudrý člověk, mudrc

zmužilost subst.f.i-kmen.kost MSS zmužilost, statečnost

zmytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC smytí, odstranění mytím

značě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC jméno zvířete (?)

značka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC druh, odrůda

znáhoda subst.f.a-kmen.žena ESSC živnost n. řemeslo zabývající se výrobou a údržbou hodin n. orlojů

znalezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nalezení, poznání

známcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ten, který zná, kdo je vědoucí

známek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS známka, znamení

znamenánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS význam, smysl

znamenatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo pozoruje, kdo si všímá (?)

znamenatka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC význam, smysl (?)

znamenávatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo se účastní uzavírání smlouvy

znaménce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS znamení, znaménko

znamenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS znamení, znak, erb

znamenitost subst.f.i-kmen.kost ESSC znamenitost, výbornost

znamenník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo ověřuje svou pečetí průvodní cestovní list

znamenonošě subst.m.ja-kmen.panošě ESSC kdo nosí

známina subst.f.a-kmen.žena ESSC znalost něčeho, osvojování si vědomostí (?)

známohlas subst.m.o-kmen.dub ESSC značka pro tón, nota n. (známý) nápěv, melodie

známokrat subst.m.o-kmen.dub ESSC zvěrokruh, zvířetník, zodiak, dráha pomyslného oběhu Slunce kolem Země dělící se na 12 částí (znamení)

známokrata subst.f.a-kmen.žena ESSC zvěrokruh, zvířetník, zodiak, dráha pomyslného oběhu Slunce kolem Země dělící se na 12 částí (znamení)

známokrok subst.m.o-kmen.zvuk MSS zvířetník, zvěrokruh

známokrot subst.m.o-kmen.dub ESSC zvěrokruh, zvířetník, zodiak, dráha pomyslného oběhu Slunce kolem Země dělící se na 12 částí (znamení)



známokrota subst.f.a-kmen.žena ESSC zvěrokruh, zvířetník, zodiak, dráha pomyslného oběhu Slunce kolem Země dělící se na 12 částí (znamení)

známost subst.f.i-kmen.kost MSS znalost, obeznámenost

známota subst.f.a-kmen.žena MSS vyšetření

znamoták subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo něco zaznamenává, např. písař

znamotářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živnost, při níž se něco zaznamenává, např. písařství

známotna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC znalost něčeho, osvojování si vědomostí (?)

znánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poznání, známost, znalost, vědění

znánko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zrníčko, drobet, troška

znatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC ten, který zná, kdo je vědoucí

zněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvuk, znění

znepoznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS nedostatečné poznání

znežicenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC postižení vytvořením

znik subst.m.o-kmen.zvuk MSS únik:

znina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC (?)

znina subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka pridane_lemma_ve_sl_je

znizenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC shlazení, vyhlazení

znoj subst.m.jo-kmen.meč MSS žár, vedro, palčivost

znoš subst.m.jo-kmen.meč ESSC červ n. hmyz (?)

znovavysaźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opětovné udělení výsad n. funkce ap.

znovie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nové výhonky stromoví (?)

znúš subst.m.jo-kmen.meč ESSC část těla, snad žíla n. šlacha

zob subst.m.o-kmen.dub ESSC potrava, krmivo

zobánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC způsob jedení, zvl. klovavým pohybem připomínajícím zobání

zobcovan subst.m.o-kmen.pán ESSC kdo je vyobcován z církve

zobra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

zoctěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkysnutí

zodiak subst.m.o-kmen.zvuk MSS zvířetník, zvěrokruh

zofista subst.m+f.a-kmen.evangelista MSS sofista

zofistří subst.f.ьja+ja-kmen.historie ESSC dokazování pomocí sofismat

zoha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC veverka (?)

zohničár subst.m.o-kmen.dub ESSC věštění z ohně, pyromancie (

zok subst.m.o-kmen.pták GbSlov jméno měsíce května n. června;

zóna subst.f.a-kmen.žena ESSC plevy, odpad při mlácení

zopačen subst.m.o-kmen.dub ESSC místo, odkud se celebrující kněz obrací s promluvou čelem k věřícím, kazatelna (?)

zopěchovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upěchování

zopek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC yzop

zor subst.m.o-kmen.dub ESSC zoraná část pole, obdělaný pozemek

zora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS jitřenka

zoránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zorání, rozrušení celistvé půdy rádlem ap.

zornicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC ranní mše (?)

zořě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS ranní záře, svítání, červánky, oblaky

zóřě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS ranní záře, svítání, červánky, oblaky

zořek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC východní vítr, vítr vanoucí od východu

zořel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC východní vítr, vítr vanoucí od východu



zořěláč subst.m.jo-kmen.meč ESSC drahý kámen mající vztah k Jitřence (?)

zóřivost subst.f.i-kmen.kost MSS přísnost, prudkost, hněvivost

zóstanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zůstání, setrvání

zóstatek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zůstatek, zbylá částka

zóstávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC setrvávání, přebývání někde (tj. v Kristu)

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zachování, udržení v nezměněném stavu

zostřenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zostření, nabytí n. dodání ostrosti

zosvěd subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

zosvěd subst.m.o-kmen.dub ESSC veřejné vyhlášení (sr. StčS s.v.

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zošklivení, vyvolání pocitu ošklivosti z něčeho n. někoho v někom

zpáčnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC vedlejší koryto na odvádění rybniční vody (?)

zpamatovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC připamatování, připomenutí, uvedení na mysl

zpanilost subst.f.i-kmen.kost ESSC vznešenost, ušlechtilost

zpanitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vládce

zpara subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS parno, vedro, horko

zpára subst.f.a-kmen.žena ESSC bidélko pro volavého ptáka (?)

zpářě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bidélko pro volavého ptáka (?)

zpařenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opaření, popálení vřelou n. horkou vodou

zpařenina subst.f.a-kmen.žena ESSC spálenina, poranění kůže vřelou n. horkou vodou

zpatrovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, prozkoumávání

zpečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení přilnutím k sobě, spečení (?)

zpěčilost subst.f.i-kmen.kost ESSC postavení se na odpor, zaujetí nesouhlasného postoje

zpěčitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC protivník, kdo se staví na odpor (sr. ESSČ s.v.

zpěnák subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk mající u úst pěnu (?)

zpěrek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC (?)

zpěv subst.m.o-kmen.dub ESSC výrazný hlasový projev (

zpěvač subst.m.jo-kmen.muž MSS zpěvák

zpěváček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zpěvák, zvl. při církevních obřadech (?)

zpěvačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zpěvačka, zvl. při církevních obřadech (?)

zpěvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC slavnostní n. nábožný zpěv

zpěvák subst.m.o-kmen.hoch ESSC zpěvák, zvl. při obřadech (sr. MSS s.v.

zpěvákovec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hudebník (?)

zpěvákyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC zpěvačka, zvl. při obřadech

zpěvna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hudba, hudební umění

zpevňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC upevnění, připevnění

zpěvohlas subst.m.o-kmen.dub ESSC rytmicko-melodické přednášení veršů

zpěvonan subst.m.o-kmen.pán ESSC hudebník

zpiečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpěčování

zpieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC bez námitek

zpietka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC obrat, zvrat, naprostá změna, popř. návrat do původního stavu (?)

zpievač subst.m.jo-kmen.muž MSS zpěvák

zpieval subst.m.o-kmen.chlap ESSC zpěvák

zpievanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obřadné pronášení zpěvavým hlasem, zvl. bohoslužebný n. modlitební přednes

zpichač subst.m.jo-kmen.meč ESSC šídlo na propichování listů (na označování řádků ap.)



zpisánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sepsání

zpištěn subst.m.o-kmen.had ESSC plaz n. tvor jemu podobný projevující se pištivými zvuky (?)

zplacenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC splacení, úplné vyrovnání, uhrazení

zplanělost subst.f.i-kmen.kost ESSC zpustlost

zplaňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zničení

zplasánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odstranění, zrušení (?)

zplasenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odstranění, zrušení (?)

zplazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odstranění, zrušení (?)

zpletenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS popletenec

zpletenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spletení vlasů do účesu, pletenec, cop

zpletenina subst.f.a-kmen.žena ESSC spletenina, spleť

zploda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS zplození, zrod

zploditel subst.m.jo-kmen.učitel MSS otec

zplodnost subst.f.i-kmen.kost ESSC plodnost, úrodnost

zplozenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zplození, zrod

zpóba subst.f.a-kmen.žena ESSC dovolení, povolení (?)

zpodek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spodek, spodní část

zpodjěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podniknutí

zpodnožie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spodek nohy (?)

zpodolek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS podolek

zpodpieranie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS podpírání, podporování

zpodpierka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC podpěrka, podpěra

zpodpora subst.f.a-kmen.žena ESSC podpěra, opora

zpoléhanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obruba ležící na okraji plochy a chránící proti přepadnutí dolů, zábrana

zpolehnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ulehnutí, spočinutí

zpoležěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nalehnutí na někoho

zpolcha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC nečistota, špína (?)

zpominač subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo vzpomíná na něco

zpora subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC odpor, zábrana (sr. StčS s.v.

zporlík subst.m.o-kmen.pták ESSC exotické zvíře, žirafa (?)

zpořiezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS uspořádání

zpósob subst.m.o-kmen.dub MSS způsob

zpósoba subst.f.a-kmen.žena MSS způsob

zpósobcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS způsobitel, původce

zpósobenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS způsobení, zřízení, zařízení

zpósobenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS způsobilost

zpósobič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo uspořádává n. určuje něco

zpósobilost subst.f.i-kmen.kost MSS způsobilost

zpósobitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS plnitel, vykonavatel

zpósobnost subst.f.i-kmen.kost MSS schopnost, příhodnost, náležitost

zpósobovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS působení, péče

zpověd subst.f.i-kmen.kost ESSC vyznání

zpověděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oznámení, vyhláška (?)

zpověditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vyznavač (?)



zpovědlík subst.m.o-kmen.hoch ESSC vyznavač n. zpovědník (?)

zpovědlnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS vyzpovídaná žena

zpovědlník subst.m.o-kmen.hoch MSS zpovědník

zpoviedanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpověď, zpovídání

zpovzdviženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC pozvednutí, duchovní povznesení, obrácení vzhůru

zpozdilost subst.f.i-kmen.kost MSS liknavost, zdlouhavost, opožděnost

zpozdněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpoždění, zdržení

zpoznánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poznání

zpožďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpozdilost, neschopnost žádoucí činnosti, pošetilost

zpoždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpozdilost, neschopnost žádoucí činnosti, pošetilost

zprahlost subst.f.i-kmen.kost ESSC zprahlost, suchost

zprášenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poprášení, posypání prachem

zpratek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nedonošený, potracený plod, především zvířecí

zpráva subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vzor, naučení, směrnice

zpravatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC právní zástupce, advokát

zprávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS správce

zprávcí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC představený, správce, hejtman

zprávčí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC představený, správce, hejtman

zpravdna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pravověří (?)

zpravenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpráva, zpravení

zpravidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kormidlo

zpravitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS ředitel, správce

zprávka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zpráva

zpravna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pravověří (?)

zprávna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pravověří (?)

zpravovač subst.m.jo-kmen.muž ESSC utrhač, hanobitel, pomlouvač

zpravovadlenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustanovení, nařízení

zpravovadlenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ustanovení, nařízení

zpravovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS dávání zpráv

zpravovna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nauka o spravování státu

zpraženost subst.f.i-kmen.kost ESSC zchytralost, mazanost, prohnanost

zprodľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC poshovění s něčím, poskytnutí času k něčemu

zpronda subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC (?)

zpropadenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS padnutí, zkáza, vyvrácení:

zprostitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC vysvoboditel, osvoboditel, spasitel

zprostřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nasměrování, namíření, zaměření

zproščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zproštění, vyproštění, osvobození

zprošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC prosba za odvrácení zlého, prosba za odpuštění (především v modlitbě)

zprotivenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vzbouření, vzpoura, odpor

zprotivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzpoura, vzepření se, odpor

zpruźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC palčivé (jakoby leptavé ap.) působení, pálení (?)

zpruźenina subst.f.a-kmen.žena ESSC místo zasažené něčím leptavým, pálivým ap.

zprýščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porušení celistvosti kůže a jejího rovného povrchu zkrabacením, rozpraskáním, opuchnutím ap.

zprýščenina subst.f.a-kmen.žena ESSC kal vynesený kvašením na povrch tekutiny



zpryščidlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC náplast n. obklad působící porušení celistvosti kůže a jejího rovného povrchu zkrabacením, rozpraskáním, opuchnutím ap.

zprýščina subst.f.a-kmen.žena ESSC puchýř, pryskýř (obec.), vyrážka, chorobná vypouklina na kůži naplněná tekutinou

zpryščivadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC náplast n. obklad působící porušení celistvosti kůže a jejího rovného povrchu zkrabacením, rozpraskáním, opuchnutím ap.

zprznilost subst.f.i-kmen.kost MSS hanba, potupa, zneuctění

zpržňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC znečištění, poskvrnění, ušpinění

zpřinalezovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC skutek, vědomý čin

zpříščenina subst.f.a-kmen.žena ESSC kal vynesený kvašením na povrch tekutiny

zpuchlina subst.f.a-kmen.žena ESSC zpuchlina, opuchlina, otok

zpuchlost subst.f.i-kmen.kost ESSC nadutost, nafoukanost

zpuchnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC opuchnutí, otok

zpukánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozpukání, popukání, porušení celistvosti něčeho pukáním

zpupnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zpupnost, pýcha, nadutost

zpúra subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vzpurnost, odbojnost

zpurnost subst.f.i-kmen.kost MSS vzpurnost, odbojnost

zpusta subst.m+f.a-kmen.vladyka kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC osoba duchovního stavu (?), poustevník (?)

zpustek subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zpustlík, klacek

zpustek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC opracované rovné dřevo, které lze zapustit do země, kůl

zpustilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zpustlost, zpustošenost, stav zkázy

zpuščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpustošení, zpustnutí, pustota

zputač subst.m.jo-kmen.muž ESSC vyzvědač, špeh, zvěd

zpýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zpychnutí

zpytač subst.m.jo-kmen.muž MSS vyzvědač, špeh, zvěd

zpytačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zkoušečka, předmět ke zjišťování, (pro)zkoumávání něčeho

zpyták subst.m.o-kmen.hoch MSS vyzvědač, špeh, zvěd

zpytánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpytování, zkoumání

zpytatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vyzvědač, špeh, zvěd

zpytávanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, zjišťování něčeho

zpytovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zkoumání, zjišťování něčeho

zpytovatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo zkoumá, zjišťuje, zkoumatel

zračenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC co je zjevné, co je patrné, vnímatelné pohledem

zračitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS kdo má zjevení, jasnozřivec, prorok

zračnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zjevení, vyjevení, co bylo vyjeveno

zrada subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC zrada, věrolomné vyzrazení někoho n. něčeho skrytého

zráda subst.f.a-kmen.žena ESSC zrada, věrolomné vyzrazení někoho n. něčeho skrytého

zrádcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zrádce, kdo vydává někoho n. něco do něčí moci

zrádcí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC zrádce, kdo vydává někoho n. něco do něčí moci

zrádec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „zrádcě“

zraditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zrádce, kdo vydává někoho do něčí moci

zradovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC radost z něčeho

zrak subst.m.o-kmen.zvuk MSS zrak

zrakosvět subst.m.o-kmen.dub ESSC osvícení, prozření (?)

zralec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina n. květina (?)

zralost subst.f.i-kmen.kost ESSC zralost, stav zralosti

zránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zrání, směřování k vrcholovému (přelomovému) stadiu vyznačujícímu se mj. zvětšováním postiženého místa, tvorbou hnisu ap.



zratoleščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvětvení, rozdělení

zraźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zrazení, zrada, věrolomné vydání do něčí moci

zrazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zrada, věrolomné vydávání někoho do něčí moci

zrcadlko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zrcátko

zrcadlník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslný výrobce zrcadel

zrcadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zrcadlo, lesklý hladký předmět (nejčastěji kovový n. skleněný) odrážející dopadající obraz

zrk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC pilulka, forma léku určená k polykání

zrnákoč subst.m.jo-kmen.meč ESSC granát, kámen připomínající svou barvou

zrnař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo kupuje a prodává obilí, kupec se

zrnce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zrnko

zrnečko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zrníčko,

zrňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC granulování, zrnění, zdrobňování kovu, odlévání kovu do malých kousků (zrníček)

zrníčko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zrníčko,

zrnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC jádra, jadýrka, zrna, semena

zrnko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC předmět vzhledem připomínající zrnko

zrno subst.n.o-kmen.město ESSC jádro, zrno, zrnko, tvrdé n. tvrdým obalem chráněné semeno nějaké rostliny

zrnoval subst.m.o-kmen.had ESSC nebehled draslavý, mořská ryba se zrnitým povrchem těla a vyvaleným, vzhůru obrácenýma očima

zrnovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pevné, tvrdé jádro,

zrocenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC projevení nevole

zrost subst.m.o-kmen.dub MSS vzrůst, postava

zróst subst.m.o-kmen.dub kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS vzrůst, postava

zrostitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC potomek, někdo, komuž bylo umožněno vyrůst díky přispění

zrostlina subst.f.a-kmen.žena ESSC porostlina, vzrostlé, vyrostlé byliny, houští, křoví ap.

zroščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vzrůst, dosažení větší velikosti

zrošenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC orosení, skropení, postříkání kapkami

zrovnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC narovnání, srovnání

zroźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zrod, zrození

zrub subst.m.o-kmen.dub ESSC poplatek odváděný podle záznamů na vrubovce (?)

zruč subst.f.i-kmen.kost ESSC co se vejde do ruky, množství odměřené nabráním do dlaně

zrudič subst.m.jo-kmen.muž ESSC popudlivý, prudký člověk

zrušenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyrušení, vyburcování

zrušenina subst.f.a-kmen.žena ESSC trosky, sutiny

zrušitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS hubitel, zhoubce

zrytstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rytectví, obor zabývající se tvorbou rytých předmětů ap.

zřčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vypočítávání, výčet

zřědič subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo něco uspořádává, uvádí do nějakého stavu, zvl. náležitého

zřědlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zřítelnice

zřědlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zřetelnost, jasnost, patrnost

zřědlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zrcadlo

zřějemnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jasnost, zřejmost, zřetelnost

zřějmnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jasnost, zřejmost, zřetelnost

zřějmost subst.f.i-kmen.kost ESSC jasnost, zřejmost, zřetelnost

zřěnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zřítelnice

zřěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vidění, zření



zřěnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC oční céva (?)

zřěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvázání někoho z hříchu

zřět subst.m.o-kmen.dub ESSC ohled, náklonnost (?)

zřětedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC jasnost, zřetelnost, průhlednost

zřětel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo dozírá, strážce

zřězánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozřezání, řez

zřieček subst.m.o-kmen.pták E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bazilišek, tvor zabíjející pohledem

zřieditel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vedoucí, vůdce

zřiedlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zřítelnice

zřiedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zřítelnice, pupila

zřiedlnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zřetelnost, jasnost, patrnost

zřiedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pohled, pohlížení

zřiednost subst.f.i-kmen.kost MSS zřetelnost, patrnost, zřejmost, viditelnost

zřiet subst.m.o-kmen.dub ESSC ohled, náklonnost (?)

zřietedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS zřítelnice, pupila

zřietel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo dozírá, strážce

zřiezenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS pořádek, řád, spořádanost

zřiezenost subst.f.i-kmen.kost MSS zřízení, zařízení

zřivost subst.f.i-kmen.kost ESSC žravost, nenasytnost

zřutost subst.f.i-kmen.kost ESSC vzteklá, prchlivá povaha

zsazenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS sesazení

zsíľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC posílení, zvětšení moci, zlepšení postavení ap.

zsinalost subst.f.i-kmen.kost MSS sinalost, smrtelná bledost:

zstaránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zestárnutí

zstrašenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zastrašení, vyděšení

zstydlost subst.f.i-kmen.kost MSS chladnost

zsúženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS soužení, trápení

zščěṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC štěp,

zščieṕenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC štěp,

zšed subst.m.o-kmen.pán ESSC stařec, kmet

zšeřěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zohyzdění, škaredost, ošklivost

zšeřězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zohyzdění, škaredost, ošklivost

zšíř subst.m.jo-kmen.meč ESSC koření, léčivo ap. užívané v lékařství (?)

zštoka subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC sochor, nástroj vyrobený ze

ztahovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vztahování, natahování

ztázanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotazování, tázání, zvl. vyšetřování

ztazatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC zkoumatel

ztazovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dotazování, ptaní

ztaženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztažení, vztažení,

ztažna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC čtyřnohé zvíře, které mění barvu své kožešiny podle okolí, snad sob polární

ztečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ztečení, dobytí

ztek subst.m.o-kmen.zvuk MSS zteč

ztenčal subst.m.o-kmen.chlap ESSC člověk hubené postavy, hubeňour (expr.)

ztiekanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ztékání, dobývání



ztieženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zatížení

ztlačenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC porobení, znevolnění

ztlučenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ztlučení, roztlučení

ztonutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC utonutí, smrt utopením

ztopenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utopení

ztopořenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vztyčení, pozvednutí

ztracenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zatracený člověk, hříšník, člověk stižený klatbou

ztracenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ztracení, zatracení, ztráta, záhuba

ztráta subst.f.a-kmen.žena MSS ztráta, škoda

ztrátcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS kdo něco vydává nebo uvádí v nebezpečí, v záhubu

ztratec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC „Ztratec“

ztrátež subst.m.jo-kmen.meč ESSC ztráta

ztrava subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS náklad, peníze vynaložené na živobytí

ztrávcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žrout (expr.), člověk oddávající se obžerství

ztravicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS strava, živobytí:

ztravička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strava, živobytí:

ztravně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS strava, živobytí:

ztrávník subst.m.o-kmen.hoch MSS jedlík, gurmán, bonvivant

subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nemoc, zvl. dlouhodobá, vedoucí k vyčerpání (?)

subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC otrávení, otrava

ztrhánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC roztrhání

ztrnost subst.f.i-kmen.kost MSS strnulost

ztrnutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC strnutí, ztuhnutí, ztráta pohyblivosti

ztrnutina subst.f.a-kmen.žena ESSC křeč

ztrus subst.m.o-kmen.dub ESSC struska, drť ze sena, obsahující zlomky listů, lodyh ap.

ztruska subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC úlomek

ztupenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS otupení

ztvářěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vytváření, utváření

ztvrděnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zácpa

ztvrděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zácpa

ztvrzenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS utvrzení, opora

ztvrzovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC ztvrzování, činění tvrdým

ztyčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vztyčení

ztynk subst.m.o-kmen.pták ESSC vodní tvor (?)

zub subst.m.o-kmen.dub MSS zub:

zubáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC ryba s výraznými zuby, snad candát

zubák subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk s nápadnými zuby (za lat. dentosus)

zubák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC léčivý kořen, snad bertrámu obecného

zubček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC jazýček na váze (?)

zúbek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zoubek, malý zub

zubel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK+KeK ESSC onemocnění zubů (?)

zubina subst.f.a-kmen.žena ESSC dáseň n. zubní lůžko

zubna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC onemocnění zubů, zubní kaz (?)

zubnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC onemocnění zubů, zubní kaz (?)



zubolec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ryba s výraznými zuby

zubolt subst.m.o-kmen.pán ESSC člověk s nápadnými zuby

zubovina subst.f.a-kmen.žena ESSC dáseň

zubr subst.m.o-kmen.had ESSC zubr n. bizon

zubrník subst.m.o-kmen.pták ESSC mořská želva, která vylézá na břeh a spásá trávu jako dobytek,

zubřicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC tygřice, samice tygra

zúfalec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zoufalec

zúfalost subst.f.i-kmen.kost MSS troufalost

zúfalstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS troufalost

zúfalstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zoufalství, beznaděj

zúfanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS mravný rozvrat

zúklad subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

zulauf subst.m.o-kmen.dub ESSC útok

zurcadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zrcadlo

zuřivost subst.f.i-kmen.kost MSS zuřivost

zustra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC štír n. had (?)

zuvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pomocník v lázni přijímající k uschování obuv ap.

zúvač subst.m.jo-kmen.muž ESSC pomocník v lázni přijímající k uschování obuv ap.

zúvadlna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC místnost učená k zouvání se

zvábička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kouzelnice, zaklínačka, čarodějnice

zvábovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC čaroděj, kouzelník

zvad subst.m.o-kmen.dub ESSC proutí, divoké výhonky dřeviny

zvadlost subst.f.i-kmen.kost ESSC zvadlost, ztráta svěžesti

zvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvaní

zvar subst.m.o-kmen.dub ESSC jícen, hltan

zvařě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC odvar z rostlin(y)

zvařenina subst.f.a-kmen.žena ESSC něco svařeného, odvar

zvařenost subst.f.i-kmen.kost ESSC uvaření, provaření

zvařovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vaření, svařování

zvěděle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvědavý, všetečný pták, např. čejka (?)

zvěděle subst.n.nt-kmen.kuřě pridane_lemma_ve_sl_je

zvedenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvednutí, pozvedutí

zvěděnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS poznání, vědění

zvěditel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo prozkoumává, prohlíží, prohlédač (arch.)

zvědka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výzvědy, vyzvídání

zvěhlasec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kdo je proslulý svou moudrostí, učenec, mudrc

zvěhlasenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC všeobecně známá moudrost

zvěhlasnost subst.f.i-kmen.kost MSS moudrost

zvěhlavnost subst.f.i-kmen.kost MSS moudrost

zvěkně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC strunný hudební nástroj

zvěktánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC chřestění, řinčení

zvelebenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvelebení, povznesení, povýšení, růst

zvelebovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvyšování, vychvalování

zveličenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS povýšení



zveličenost subst.f.i-kmen.kost MSS velikost

zveličitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS rozmnožitel

zveličnost subst.f.i-kmen.kost ESSC výsost, veličenstvo

zveličovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vynášení se, vypínání

zvěrocěst subst.f.i-kmen.kost ESSC znamení zvěrokruhu

zvěrocěsta subst.f.a-kmen.žena ESSC znamení zvěrokruhu

zveršov subst.m.o-kmen.dub ESSC metrum, rytmické veršové schéma (?)

zvěř subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

zvěř subst.m.i-kmen.zvěř MSS zvíře, živočich:

zvěřátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zvířátko

zvěřina subst.f.a-kmen.žena ESSC zvěřina, maso z divoké zvěře

zvěřinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvěřinec

zvěřinička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

zvěřinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC divoká zvěř lovená pro maso

zvěřnost subst.f.i-kmen.kost ESSC divokost, zdivočelost

zvěst subst.m.o-kmen.pán ESSC zvěstovatel, evangelista

zvěstie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zpráva, zvěst

zvěstovač subst.m.jo-kmen.muž ESSC zvěstovatel, ohlašovatel

zvěstovadlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvěstovatelka, ohlašovatelka

zvěstovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvěstování, zpráva, oznámení

zvěstovatel subst.m.jo-kmen.učitel MSS zvěstovatel, prorok

zvěstovnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvěstovatelka, ohlašovatelka

zvěstovník subst.m.o-kmen.hoch MSS zvěstovatel, prorok

zvěšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC oběšení

zvět subst.f.i-kmen.kost ESSC (?)

zvetšěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvetšení, obnošení

zvězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS svázání, spletení

zvicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC spánková céva

zvieřátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malé zvíře, zvířátko

zvieřě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS zvíře, živočich

zvieřědlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC večernice

zvieřědnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC večernice

zvieřěnnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC večernice

zvieřidlnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS večernice, jitřenka

zvieřinicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS večernice, jitřenka

zvieřitedlnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC večernice

zvihle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC (?)

zviklánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nestálost, kolísavost, otřesenost

zvína subst.f.a-kmen.žena ESSC červ, který se rodí nebo žije ve víně (?)

zvinka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC pruh látky, kterým se ovíjí spodní část nohy, ovinovačka,

zvíno subst.n.o-kmen.město ESSC víno, vinná réva

zviřátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zvířátko

zvítězenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vítězství

zvítězitel subst.m.jo-kmen.učitel MSS vítěz



zviticě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pokroucený,

zvlasnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vlastnictví, majetek

zvlastnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vlastnictví, majetek

zvláščenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvláštní, mimořádné oprávnění, výjimečný nárok, výsada

zvláščník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo hromadí majetek do vlastnictví, mamonář (?)

zvláščnost subst.f.i-kmen.kost MSS zvláštnost, zvláštní vlastnost

zvláščnoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC zvláštní nařízení, zvláštní ustanovení

zvlečenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC obléknutí, navléknutí

zvlhčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvlhčení, dodání vláhy

zvlnoš subst.m.jo-kmen.meč ESSC červ vytvářející vlákno, bourec

zvněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvuk, znění

zvnitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvuk, znění

zvocě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC bylina n. koření užívaná v lékárnictví

zvod subst.m.o-kmen.dub ESSC úřední převod nějakého majetku z vlastnictví dosavadního držitele do vlastnictví nabyvatele, zejm. v rámci exekuce

zvodněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC rozvodnění

zvoj subst.m.jo-kmen.meč ESSC klenutí, klenba

zvokot subst.m.o-kmen.dub MSS lomoz, rámus

zvolánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvolání, exklamace

zvóle subst.f.ja-kmen.dušě kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka ESSC zaručená svoboda, právo

zvolenec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zvolený, vybraný, vyvolený, vyvolenec

zvolenicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS vyvolená (žena)

zvolenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS vyvolení

zvoleník subst.m.o-kmen.hoch MSS zvolený, vybraný, vyvolený, vyvolenec

zvolenník subst.m.o-kmen.hoch MSS zvolený, vybraný, vyvolený, vyvolenec

zvolnost subst.f.i-kmen.kost ESSC volnost, pohodlnost, poddajnost

zvon subst.m.o-kmen.dub ESSC kovový předmět vydávající tón, zvl. zvon

zvonař subst.m.jo-kmen.muž ESSC zvonař

zvonařstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvonařství, litectví zvonů

zvonček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK MSS zvoneček, zvonek

zvonec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zvoneček, zvonek

zvonečník subst.m.o-kmen.hoch ESSC hráč na hudební nástroj, harfeník (?)

zvonek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvučný hudební nástroj

zvoněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC příjemná vůně

zvoňenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvuk, zaznění

zvonicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvonice, věž opatřená zvonem, zvl. kostelní

zvonička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

zvoničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvonictví, úřad zvoníka

zvoničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvonictví, úřad zvoníka

zvoník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zvoník

zvonnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC zvonice, věž opatřená zvonem, zvl. kostelní

zvonnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá

zvonničstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zvonictví, úřad zvoníka

zvonničstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zvonictví, úřad zvoníka

zvonník subst.m.o-kmen.hoch ESSC zvoník



zvonovina subst.f.a-kmen.žena ESSC zvonovina, slitina mědi a cínu užívaná k odlévání zvonů

zvor subst.m.o-kmen.dub ESSC zoraná část pole, obdělaný pozemek

zvrh subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zvrhnutí, převrhnutí (?)

zvrhle subst.f.ja-kmen.přě ESSC nástraha sloužící k podražení nohou a způsobující pád

zvrtánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC provrtání, proděravění

zvrtel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nástraha k podražení nohou (působící pád; sr. StčS s.v.

zvrtle subst.f.ja-kmen.přě ESSC nástraha k podražení nohou (působící pád; sr. StčS s.v.

zvrtlé subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nástraha k podražení nohou (působící pád; sr. StčS s.v.

zvrženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC odmítnutí pře (?)

zvučba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC harmonie, libozvučný souzvuk tónů

zvuček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS

zvučěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvuk

zvučina subst.f.a-kmen.žena ESSC souhláska

zvučka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC harmonie, libozvučný souzvuk tónů

zvučna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS souhláska

zvučnost subst.f.i-kmen.kost ESSC zvuk

zvuk subst.m.o-kmen.zvuk MSS zvuk

zvyčej subst.m.jo-kmen.meč MSS zvyk, návyk, obyčej

zvyčenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS osvojení si, naučení

zvyčnost subst.f.i-kmen.kost MSS zvyklost, návyk, obvyklý způsob jednání

zvyk subst.m.o-kmen.zvuk ESSC zvyk, zvyklost, obyčej

zvykalena subst.f.a-kmen.žena ESSC řemeslné

zvykánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS zvykání, navykání, přivykání čemu

zvyklost subst.f.i-kmen.kost MSS zvyklost, návyk, obvyklý způsob jednání

zvyknutie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC myšlenkový směr, filozofická škola, soubor obyčejů a zásad

zvykovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC osvojování si, procvičování

zvýšenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvýšení, pozdvižení, vysokost

zvyšnost subst.f.i-kmen.kost ESSC vyvýšení, pozdvižení, vysokost

zvyvoľenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC vyvolení, vybrání, zvolení

zvzdychánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavzdychání (?)

zvzdýchanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zavzdychání (?)

zzúvanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zouvání, sundávání

zžásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC uleknutí (se), úlek, strach

zžeha subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC hrdelní žíla

zžělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC želení něčeho, lítost nad něčím

zženilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zženštilost, vlastnost někoho

zžěsenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zděšení, úděs, ohromení hrůzou, strachem

žába subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS žába

žabák subst.m.o-kmen.zvuk ESSC nádor (zvl. v hrdle n. v žaludku)

žábě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS žabec, žabka

žabečka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC menší druh žáby (zvl. kuňka n. rosnička)

žaběnka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobný živočich, hlemýžď (?)

žabinec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hlemýždí skořápka

žabka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žabka, menší



žábně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC živočich podobný žábě nosící v hlavě kámen

žábod subst.m.o-kmen.had ESSC ryba připomínající tvarem svého těla

žabojědník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo pojídá

žabolitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC nádor (zvl. na tváři n. v hrdle)

žáčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC žák

žáček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žáček, žák, studentík

žáda subst.f.a-kmen.žena prehlaska-pokud_koncovka_zacina_ě-á>ie+á MSS žádost, touha, přání

žadač subst.m.jo-kmen.muž MSS kdo žádá, žadatel, prosebník

žádanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žádost, tužba

žadatel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC žadatel, kdo o něco žádá (zvl. právní cestou)

žádna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žádoucnost, žádostivost, touha, zvl. milostná (?)

žádnost subst.f.i-kmen.kost ESSC žádostivost, dychtivost, touha po něčem

žádost subst.f.i-kmen.kost MSS žádost, přání

žádostivenstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žádostivost, touha

žádostivost subst.f.i-kmen.kost MSS žádostivost, žádost, touha, chtění

žádóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobná žádost

žádostník subst.m.o-kmen.hoch MSS žádostivec

žádoščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum MSS žádost, tužba

žádovník subst.m.o-kmen.hoch MSS kdo žádá, žadatel, prosebník

žáha subst.f.a-kmen.žena ESSC žáha, palčivost, pocit pálení, zvl. v jícnu

žahadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žihadlo

žahanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s žahavými chlupy, zvl. kopřiva žahavka

žáhanka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s žahavými chlupy, zvl. kopřiva žahavka

žáhařstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žhářství, paličství, úmyslné zakládání požáru

žahavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žáhavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žahavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žáhavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žáhna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hák k zavěšení kotle nad ohněm n. vyhloubené místo, kam se zavěšoval

žahúrník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo jídá knedlíky s omáčkou připravenou z rozvařených borůvek n. jiného ovoce zvanou žahour

žák subst.m.o-kmen.hoch MSS žák, student

žakéř subst.m.jo-kmen.muž MSS herec

žákovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS studium

žákovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS studenti

žal subst.m.o-kmen.dub ESSC žal, lítost, zármutek

žalář subst.m.jo-kmen.meč MSS vězení

žalm subst.m.o-kmen.dub ESSC žalm, posvátný starozákonní zpěv

žalmavník subst.m.o-kmen.hoch MSS skladatel žalmů

žalmieř subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo předčítá n. předzpěvuje

žalmopísař subst.m.jo-kmen.muž ESSC kdo zapisuje

žalmovník subst.m.o-kmen.hoch MSS skladatel žalmů

žaloba subst.f.a-kmen.žena MSS žaloba

žalobcě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žalobce, žalobník, kdo na někoho někomu žaluje, kdo někoho z něčeho obžalovává

žalobcí subst.m.ьja-kmen.sudí ESSC žalobce, představitel žalující strany



žalobnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žalobkyně, představitelka žalující strany

žalobník subst.m.o-kmen.hoch ESSC žalobce, žalobník, kdo na někoho někomu žaluje, kdo někoho z něčeho obžalovává

žalost subst.f.i-kmen.kost MSS žalost, žal

žalostěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS naříkání, nářek

žalostnicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS žena mající žalost, žena ve smutku

žaloščě subst.f.ja-kmen.dušě plurale_tantum ESSC žalost, lítost, smutek

žaloščenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žalost, naříkání, smutek

žalovan subst.m.o-kmen.pán ESSC žalobce, představitel žalující strany

žalovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žaloba, obvinění

žalovník subst.m.o-kmen.hoch MSS žalobník

žaltář subst.m.jo-kmen.meč MSS kniha žalmů

žaltářník subst.m.o-kmen.hoch MSS skladatel žalmů, žalmista

žalud subst.m.o-kmen.dub ESSC žalud, plod dubu

žaludek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žaludek

žarek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS spodní tunika

žařátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS karbunkl

žásanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS úlek, strach

žasovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC trnutí hrůzou, strachy

žbán subst.m.o-kmen.dub ESSC džbán, nádoba na přenášení a uchovávání tekutin, užívaná též jako dutá míra

ždánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC čekání, očekávání

žďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdění, stavění, výstavba

ždímanie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ždímání

ždženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zdění, stavění, výstavba

žeblík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC součást oděvu n. doplněk oděvu (z hedbáví; ?)

žěbolík subst.m.o-kmen.pták ESSC živočich podobný žábě (?)

žebra subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žebro:

žebráctvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žebráctví

žebráčě subst.n.nt-kmen.kuřě ESSC malý žebrák, zvl. žebravý žák

žebráček subst.m.o-kmen.hoch E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žebráček, chudáček, ubožáček

žebráčstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žebráctví

žebráčstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žebráctví

žebrák subst.m.o-kmen.hoch ESSC žebrák, kdo žebrá

žebrákyně subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC žebračka

žebrákyni subst.f.ja-kmen.prorokyni ESSC žebračka

žebránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žebrání

žebro subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žebro:

žebrota subst.f.a-kmen.žena ESSC žebrání

žebří subst.m.ьjo-kmen.řebří MSS žebřík

žebřík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC žebřík

žebřina subst.f.a-kmen.žena ESSC žebřina, zábrana ve tvaru krátkého, širokého žebříku umisťovaná v chlévu nad žlab n. jako postranice vesnického vozu (žebřiňáku)

žebřiny subst.f.a-kmen.žena plurale_tantum ESSC žebřina, zábrana ve tvaru krátkého, širokého žebříku umisťovaná v chlévu nad žlab n. jako postranice vesnického vozu (žebřiňáku)

žěďenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dychtění, touha

žěh subst.m.o-kmen.pták ESSC pestře zbarvený krátkonohý tvor s nápadnými skvrnami, snad mlok (Salamandra L.)

žěhadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žihadlo



žěhavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žehnač subst.m.jo-kmen.muž MSS zaříkávač

žehnačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS zaříkávačka

žehnánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žehnání, slovní vyprošování a obřadné udělování božího dobrodiní, benedikce

žehnanina subst.f.a-kmen.žena MSS požehnání

žehnavec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC zažehnavač, zaříkávač, zaklínač

žehně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ohniště (?)

žehr subst.m.o-kmen.dub MSS žehrání, kárání, plísnění, domlouvání, výtka

žehránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žehrání, kárání, plísnění, domlouvání, výtka

žehul subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina s klasy drobných květů, chmelík, jitrocel blešníkový

žejdl subst.m.jo-kmen.meč pridane_lemma_ve_sl_je

žejdl subst.m.o-kmen.dub ESSC ženský letní oděv z lehké látky, zvl. z hedvábí

žejdlík subst.m.o-kmen.zvuk MSS žejdlík

žejtel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žejdlík, čtvrtina pinty (asi 0,48 l)

žejtlík subst.m.o-kmen.zvuk MSS žejdlík

žěl subst.f.i-kmen.kost ESSC žal, lítost, zármutek

žěl subst.m.o-kmen.dub ESSC žal, lítost, zármutek

želář subst.m.jo-kmen.meč MSS vězení

želářník subst.m.o-kmen.hoch ESSC žalářník, stráž působící v žaláři

želařovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC věznění

želazník subst.m.o-kmen.hoch ESSC železník, zpracovatel a dodavatel surového železa, zvl. obchodník s ním

žělenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS lítost, žal, útrpnost

želéř subst.m.jo-kmen.meč MSS síň, pavlač

želézce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS želízko, železný nástroj

železie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC železné nářadí

želézko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC kus kovu určený k dalšímu zpracování,

železnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC výrobek ze železa, lopata, nádoba ap.

železník subst.m.o-kmen.hoch ESSC železník, zpracovatel a dodavatel surového železa, zvl. obchodník s ním

železník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina užívaná v lékařství, sporýš lékařský, železník

železo subst.n.o-kmen.město MSS železo

želud subst.m.o-kmen.dub ESSC žalud, plod dubu

žemba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ženitba

žemla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC světlé pečivo zhotovené z jemně mleté mouky, zvl. žemle

žemle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC světlé pečivo zhotovené z jemně mleté mouky, zvl. žemle

žemlec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC světlé pečivo zhotovené z jemně mleté mouky, zvl. žemle

žemně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žemně, svazeček ze dvou hrstí lnu

žemnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žemně, svazeček ze dvou hrstí lnu

žemnička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS hrst, hrstka, svazek, svazeček

žen subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS žeň, sklizeň:

žeň subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS žeň, sklizeň:

žena subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka MSS žena

ženba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ženitba



ženčička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ženuška

ženěnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS ženění, oženění, sňatek

ženich subst.m.o-kmen.hoch ESSC ženich, kdo je s někým zasnouben n. oddán, zvl. kratší dobu

ženicha subst.f.a-kmen.žena ESSC snoubenka n. nevěsta

ženík subst.m.o-kmen.hoch ESSC zženštilec

ženilost subst.f.i-kmen.kost ESSC zženštilost, zvl. nemužnost, zbabělost

ženima subst.f.a-kmen.žena MSS lehká ženština, prostitutka

ženimčě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS dítě, syn prostitutky

ženimčic subst.m.jo-kmen.vítěz MSS dítě, syn prostitutky

ženimec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS dítě, syn prostitutky

ženimstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS souložení, souložnictví, konkubinát

ženina subst.f.a-kmen.žena MSS lehká ženština, prostitutka

ženitba subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ženitba

ženka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS malá žena, ženička, ženuška

ženkel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

ženkel subst.m.o-kmen.dub ESSC žengle (arch.), ozdobná jehlice sloužící jako spona

ženkle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC žengle (arch.), ozdobná jehlice sloužící jako spona

ženklíček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC malá žengle (arch.), ozdobná jehlička sloužící jako spona

ženklík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC malá žengle (arch.), ozdobná jehlička sloužící jako spona

ženkýl subst.m.o-kmen.chlap MSS zženštilec, zbabělec

ženstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC spojení, spojování (se) se ženou, manželství (?; za lat. coniugium)

ženstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC spojení, spojování (se) se ženou, manželství (?; za lat. coniugium)

žerátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatojánská muška, brouček se zadečkem svítícím n. světélkujícím ve tmě

žércě subst.m.ja-kmen.panošě E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žráč, žrout

žerd subst.f.i-kmen.kost MSS žerď, tyč, bidlo, lať, hřada:

žerď subst.f.i-kmen.kost MSS žerď, tyč, bidlo, lať, hřada:

žerlivost subst.f.i-kmen.kost ESSC žravost, obžernost (?)

žernost subst.f.i-kmen.kost ESSC žravost, hltavost

žernov subst.m.o-kmen.dub MSS žernov, mlýnský kámen

žert subst.m.o-kmen.dub ESSC žert, šprým

žertéř subst.m.jo-kmen.muž MSS vtipný, prohnaný, úskočný člověk

žertík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC žert, žertík, šprým

žertkev subst.f.ъv-kmen.svekrev E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC církev (n. její představitel) žijící v klamu, podvodu

žertovánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žertování, šprýmování

žeřáb subst.m.o-kmen.had GbSlov Kranich

žeřabina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jahůdka jeřábová, Vogelbeere:

žeřátek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS karbunkl

žeřátko subst.n.o-kmen.klubko E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC svatojánská muška, brouček se zadečkem svítícím n. světélkujícím ve tmě

žeřáv subst.m.o-kmen.had GbSlov Kranich

žeřěbina subst.f.a-kmen.žena GbSlov jahůdka jeřábová, Vogelbeere:

žeřěvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS řeřavé, žhavé uhlí:

žeřiva subst.n.o-kmen.město plurale_tantum ESSC žeřavé, řeřavé, žhavé uhlí

žeřivost subst.f.i-kmen.kost MSS řeřavost

žeřnost subst.f.i-kmen.kost ESSC žravost, hltavost



žeřucha subst.f.a-kmen.žena MSS řeřicha

žěsenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC zděšení, úděs, strach

žětie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žnutí, žeň

žěźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dychtění, touha

žezhul subst.m.o-kmen.dub ESSC léčivá bylina s klasy drobných květů, chmelík, jitrocel blešníkový

žezhule subst.f.ja-kmen.dušě pridane_lemma_ve_sl_je

žezhulina subst.f.a-kmen.žena ESSC kokotice povázka, zezulina (lid.), žežulinka (lid.),

žezhulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žežulka, kukačka

žezl subst.m.o-kmen.dub MSS žezlo

žezla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žezlo

žezlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žezlo

žežhule subst.f.ja-kmen.dušě MSS žežulka, kukačka

žežhulka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žežulka, kukačka

žháč subst.m.jo-kmen.muž ESSC žhář, palič, kdo úmyslně zakládá požár(y)

žháha subst.f.a-kmen.žena ESSC žáha, palčivost, pocit pálení, zvl. v jícnu

žhárstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žhářství, paličství, úmyslné založení požáru

žhář subst.m.jo-kmen.muž ESSC žhář, palič, kdo úmyslně zakládá požár(y)

žhářstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žhářství, paličství, úmyslné založení požáru

žhářstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žhářství, paličství, úmyslné založení požáru

žhavost subst.f.i-kmen.kost MSS žhavost

židkost subst.f.i-kmen.kost ESSC řídkost, tekutost

židla subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC židle, sesle (arch.), kus nábytku určený k sezení pro jednu osobu

židle subst.f.ja-kmen.dušě ESSC židle, sesle (arch.), kus nábytku určený k sezení pro jednu osobu

židovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC hubený, štíhlý pes s dlouhými končetinami, např.

židovina subst.f.a-kmen.žena MSS židé, židovstvo

židovník subst.m.o-kmen.hoch ESSC židovský odpadlík, židovský heretik

židovstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS židovstvo, židé

židovstvo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS židovstvo, židé

žiebě subst.n.nt-kmen.kuřě MSS žabec, žabka

žiehavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žiehavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žiezě subst.f.ja-kmen.dušě MSS žízeň

žiezen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žízeň

žiezeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žízeň

žieźenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC dychtění, touha

žiezest subst.f.i-kmen.kost ESSC žízeň

žiezn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žízeň

žiezněnie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žíznění

žieznivec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC had, jehož kousnutí způsobuje smrt žízní

žieznivost subst.f.i-kmen.kost MSS žíznivost, žízeň

žieznost subst.f.i-kmen.kost MSS žíznivost, žízeň

žiež subst.m.jo-kmen.meč MSS šest ok

žiežen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

žiežeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni



žihavicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žihavka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC rostlina s žahavými chlupy (zvl. kopřiva žahavka)

žíla subst.f.a-kmen.žena kvantita-cele_paradigma-dlouha+kratka MSS žíla:

žilana subst.f.a-kmen.žena ESSC lék n. koření užívané k léčbě

žilavost subst.f.i-kmen.kost ESSC prostoupení části těla cévami

žilina subst.f.a-kmen.žena ESSC provazcovitý útvar v lidském těle ovládající zvl. pohybová ústrojí, šlacha, vaz

žilka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC drobná trubice v lidském těle sloužící k rozvodu tekutiny (zvl. krve), cévka, žilka, žlázka

žilna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC provazcovitý útvar v lidském těle ovládající zvl. pohybová ústrojí, šlacha, vaz

žilobitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC místo na těle, kde jsou patrné pulsující krevní cévy, zvl. zápěstí (?)

žilovatina subst.f.a-kmen.žena ESSC místo prostoupené „žilami“ (?)

žilovatost subst.f.i-kmen.kost ESSC prostoupení části těla cévami

žindav subst.m.o-kmen.dub ESSC bylina vylučující kapky vody na okrajích listů, užívaná pro své tišící a protizánětlivé účinky zejména v ženském lékařství, kontryhel (Alchemilla L.) n. pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.)

žindava subst.f.a-kmen.žena ESSC bylina vylučující kapky vody na okrajích listů, užívaná pro své tišící a protizánětlivé účinky zejména v ženském lékařství, kontryhel (Alchemilla L.) n. pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris L.)

žíně subst.f.ja-kmen.dýně MSS žíně

žínicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC oděv utkaný z

žínie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS žíněné pokrývky, houně

žinník subst.m.o-kmen.hoch ESSC řemeslník zpracovávající žíně (?)

žírač subst.m.jo-kmen.muž MSS vyžírač

žirek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC proso (?)

žírek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC proso (?)

žíren subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

žíren subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úroda, hojnost:

žírno subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS úroda, hojnost:

žířen subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS úroda, hojnost:

žířeň subst.f.i-kmen.kost
E0-bezkoncovkove_tvary+koncovka_mi+ma-

KeK/tvary_s_koncovkou-KK
MSS úroda, hojnost:

žitek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC bylina se škrobnatými zrny ap. (?)

žitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC kdo někde žije, obyvatel (?)

žitie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žvýkání

žitnicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC obilnice, sýpka

žitník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC žitný chléb

žito subst.n.o-kmen.město MSS obilí

živel subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS živý tvor

živel subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_neni

živelník subst.m.o-kmen.hoch ESSC kdo se zabývá živly, tj. základními prvky, elementy

živena subst.f.a-kmen.žena ESSC živý tvor, zvl. živočich

živenie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS živobytí, výživa

živicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC pryskyřice

živitel subst.m.jo-kmen.učitel ESSC dárce života

živlost subst.f.i-kmen.kost MSS živel, element

živnost subst.f.i-kmen.kost MSS živobytí, výživa

živnóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS živobytíčko

živobytie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC živobytí, prostředky k životu



živočuch subst.m.o-kmen.pták ESSC živý tvor, tvor nadaný smysly (tj. tvor schopný

živodně subst.f.ja-kmen.dýně E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC břišní vodnatelnost

živol subst.m.o-kmen.dub ESSC živel, základní prvek, element

živona subst.f.a-kmen.žena ESSC živý tvor, zvl. živočich

živorník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC balšám, máta, tj. bylina s povzbuzující vůní a chutí (?)

živost subst.f.i-kmen.kost MSS živobytí, výživa

živóstka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS živobytíčko

život subst.m.o-kmen.dub MSS život:

živótek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS živůtek

životie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC život, břicho

životník subst.m.o-kmen.hoch ESSC živý (křepký, pohotový) člověk (?)

životnost subst.f.i-kmen.kost MSS vlastnost, příznak živého člověka, živého organismu:

živovlas subst.m.o-kmen.had ESSC červ ap. nápadně chlupatý (?)

živt subst.m.o-kmen.dub ESSC (?)

žiz subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

žizen subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS život

žizen subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

žízeň subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS život

žizn subst.f.i-kmen.kost E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS život

žizn subst.m.o-kmen.dub E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK pridane_lemma_ve_sl_je

žiznost subst.f.i-kmen.kost MSS úroda, hojnost, dostatek

žíž subst.m.jo-kmen.meč MSS šest ok

žížalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS červík, hmyz:

žížela subst.f.a-kmen.žena MSS plaz

žlab subst.m.o-kmen.dub

žlábek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žlábek, podélná vyhloubenina plnící ozdobnou funkci

žlabina subst.f.a-kmen.žena MSS úžlabina, údolí

žláza subst.f.a-kmen.žena ESSC žláza, ústrojí vyměšující tělesné tekutiny

žlázka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nádorek, menší chorobné zduření tkáně na povrchu těla

žlč subst.f.i-kmen.kost MSS žluč

žleb subst.m.o-kmen.dub MSS žlab, koryto, kanál

žlébec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC trubice spojující močovou trubici a nadvarle, chámovod

žlébek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žlábek, podélná vyhloubenina plnící ozdobnou funkci

žléza subst.f.a-kmen.žena ESSC žláza, ústrojí vyměšující tělesné tekutiny

žlík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC bledě žluté, žlutavé dopolední slunce

žlina subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC jantar, (bledě) žlutý kámen

žluba subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC žlutě zbarvený pták živící se hmyzem, zvl. žluva (Oriolus L.)

žluč subst.f.i-kmen.kost MSS žluč

žluček subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žlučník

žlučna subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC nesnášenlivost, hněv

žluna subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC datlovitý pták, zvl. žluna

žlutáč subst.m.jo-kmen.meč ESSC zvíře nápadné žlutým zbarvením těla n. jeho části

žluták subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina se žlutým květem rostoucí na vlhkých místech, např. blatouch

žlútek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žloutek, žlutá část vejce



žlútenicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC onemocnění člověka vyznačující se žlutavým zabarvením kůže, zvl. žloutenka

žlútenička subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC onemocnění člověka vyznačující se žlutavým zabarvením kůže, nejspíš žloutenka

žlúteník subst.m.o-kmen.hoch ESSC člověk nemocný

žlútenka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC onemocnění člověka vyznačující se žlutavým zabarvením kůže, zvl. žloutenka

žlútennicě subst.f.ja-kmen.dušě ESSC onemocnění člověka vyznačující se žlutavým zabarvením kůže, zvl. žloutenka

žlútenník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC rostlina se žlutozelenými listy a žlutými květy, mokrýš střídavolistý, žlouteník

žlutinář subst.m.jo-kmen.meč ESSC žlutavá ruda, auripigment (

žlutka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC houba, snad kuřátka (Ramaria)

žlutost subst.f.i-kmen.kost ESSC žlutost, žlutavá barva

žluva subst.f.a-kmen.žena kvantita-GEN.PL-dlouha+kratka ESSC žlutě zbarvený pták živící se hmyzem, zvl. žluva (Oriolus L.)

žnec subst.m.jo-kmen.otec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-eKK ESSC žnec, kdo žne obilí n. trávu

žok subst.m.o-kmen.zvuk ESSC žok, velký pytel, vak

žól subst.f.i-kmen.kost pridane_lemma_ve_sl_je

žól subst.m.o-kmen.dub ESSC (pevné) dno dolu

žold subst.m.o-kmen.dub MSS plat, mzda, výkupné

žoldán subst.m.o-kmen.pán MSS sultán

žoldnéř subst.m.jo-kmen.muž ESSC žoldnéř, námezdný bojovník

žoldr subst.m.o-kmen.dub ESSC krytý prostor u domu, zvl. předsíň (

žoléř subst.m.jo-kmen.meč MSS síň, pavlač

žráce subst.n.jo-kmen.moře MSS žrádýlko

žráč subst.m.jo-kmen.muž MSS žrout, jedlík, nenasyta

žrádlce subst.n.jo-kmen.moře E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žrádýlko

žrádlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC jídlo, žrádlo (vulg.)

žránie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC požívání potravy, zvl. nepřiměřené, žraní (vulg.)

žravstvie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žravost, nepřiměřená chuť k jídlu

žrd subst.f.i-kmen.kost MSS žerď, tyč, bidlo, lať, hřada:

žrn subst.m.o-kmen.dub ESSC ruční mlýn

žrnov subst.m.o-kmen.dub MSS žernov, mlýnský kámen

žrnovec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žernůvek, ruční mlýnek na obilí

žrnóvek subst.m.o-kmen.zvuk E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC balvánek

žřiedlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS ústí nádoby

žřít subst.m.o-kmen.pán ESSC žrout, kdo nepřiměřeně jí

žřivost subst.f.i-kmen.kost ESSC žravost, nenasytnost

žufeň subst.m.jo-kmen.meč E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC vývar, odvar, posilující nápoj, původně silná vinná polévka

žufík subst.m.o-kmen.zvuk ESSC polévčička (?)

žufník subst.m.o-kmen.zvuk ESSC odvar (

žump subst.m.o-kmen.dub ESSC jáma na odpadovou n. přebytečnou (odčerpávanou) vodu, jímka

župicě subst.f.ja-kmen.dušě MSS svrchní šat z houně až po kolena

žúžala subst.f.a-kmen.žena MSS plaz

žúžalka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS červík, hmyz:

žúžela subst.f.a-kmen.žena MSS plaz

žúžělka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK MSS červík, hmyz:

žužlánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC kňourání, kňučení

žváč subst.m.jo-kmen.muž MSS žvanil, tlachal



žvačka subst.f.a-kmen.žena E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK MSS žvanivá žena, drbna, klepna

žvadlo subst.n.o-kmen.město E0-bezkoncovkove_tvary-KeK+KK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC ústa, huba (expr.)

žvanec subst.m.jo-kmen.hrnec E0-bezkoncovkove_tvary-KeK/tvary_s_koncovkou-KK ESSC žvanec, rozžvýkané sousto

žvánie subst.n.ьjo-kmen.znamenie ESSC žvýkání, přežvykování

žženie subst.n.ьjo-kmen.znamenie MSS spálení


