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abluce     vyplachování kalicha při mši   1   2 
adherent   přívrženec (zast.)             1   6 
adretní    obratný                        1   7 
adria      vazba tkanin                   1   7 
adriový    týkající se adrie              1   7 
aerko      vůz značky Aero                1   8 
aerograf   promítač rekl.nápisů na oblohu 1   8 
afront     urážka                         1  10 
aganice    žena agova                     1  10 
aginice    žena agova                     1  10 
achání     vzdychání                      1  13 
achichkání vzdychání (řídce)              1  13 
achkání    vzdychání                      1  13 
akcička    akce (zdrob.)                  1  15 
algesie    chorobná přecitlivělost        1  19 
almárka    malá almara (lid.)             1  21 
alumneum   alumnát                        1  23 
amandka    luhačovská léčivá voda         1  23 
amaty      druh houslí                    1  24 
analysta   analytik                       1  28 
andělový   soškami andělů zdobený         1  29 
android    loutka mající podobu člověka   1  29 
androida   loutka mající podobu člověka   1  29 
angreští   angreštové křoví               1  31 
anonymka   pisatelka anonymů              1  32 
apruže     hať                            1  40 
arabin     součást arabské gumy           1  40 
Arabín     Arab (říd.)                    1  40 
arcičert   hlavní čert                    1  41 
arcidům    panovnická rodina              1  41 
arcichrám  zvlášť znamenitý chrám         1  42 
arcilhář   velký lhář                     1  42 
arcilotr   dokonalý lotr                  1  42 
arcilump   velký lump                     1  42 
arciosel   náramný hlupák                 1  42 
arcityp    pratyp                         1  43 
arcivrah   krutý vrah                     1  43 
arcižeť    ovšem (zast.)                  1  43 
argusový   bystrý jak Argus               1  44 
archaista  badatel o starých dobách       1  44 
archovní   archový (zast.)                1  45 
Arkona     hradiště Slovanů na Rujaně     1  47 
Arkun      hradiště Slovanů na Rujaně     1  47 
artéska    artéská studna                 1  48 
asbestik   ohnivzdorná směs               1  49 
asekurát   pojištěnec                     1  49 
auditiv    člověk dobře vním. sluch.vjemy 1  56 
avestsky   v avestském jazyce             1  59 
ájej       citosl. vychloubání            1  13 
babčet     krabatit se                    1  62 
bagrovka   bagrovací loď                  1  65 
baheník    tuňák, bahník                  1  65 
bahenka    bahenní travina                1  65 
bahník     svod kalu                      1  65 
bakchius   časoměrná stopa                1  69 
baladeta   drobná balada                  1  69 
balanční   rovnovážný                     1  70 
balousy    vousy pod nosem (nář.)         1  72 
balzámní   vonný jako balzám              1  73 
banausní   duchaprázdný                   1  75 
banánově   jako banán                     1  74 
baňulatý   baňatý (nář.)                  1  77 
barbara    značka pro formu úsudku        1  78 
barbařit   vést si jak barbar             1  78 
bardoun    hudební nástroj                1  79 
barchaník  zhotovitel barchetu            1  79 
barchetář  zhotovitel barchetu            1  79 
barna      bouřlivé mračno (nář.)         1  80 
baroco     značka pro formu úsudku        1  80 
baronče    baron (zdrob.)                 1  81 
barvín     barvínek (zast.)               1  82 
basaltný   basaltový, čedičový            1  84 
baseta     karetní hra                    1  84 
basicky    zásaditě                       1  84 
baskulík   tyčkový závěr oken             1  85 
bason      fagot                          1  86 
baštýrna   obydlí baštýře                 1  87 
bašus      tlustý nemotor. člověk (zast.) 1  87 
batard     krytý cestovní vůz             1  87 
batarda    batár / pololežaté písmo       1  87 

batatový   týkaj. se batatů               1  87 
batár      krytý cestovní vůz             1  87 
batolka    batolící se děvčátko           1  88 
baťovna    prodejna Baťovy obuvi          1  88 
bavílek    kdo se rád baví                1  88 
bavlňák    bavlněný šátek                 1  88 
bazamáty   lání, hubování (říd.)          1  89 
bažantka   bažantí samice                 1  89 
bažil      kdo po něčem baží              1  89 
báče       domácí obuv                    1  64 
bdíč       kdo nespí                      1  90 
beblat     zajíkat se                     1  90 
beblavý    koktavý, zajíkavý (říd.)       1  90 
bejkovec   karabáč z býčí žíly            1  93 
belhoun    chromý člověk                  1  94 
beluta     peperovitá rostlina            1  98 
bergerie   báseň z pastýř. prostředí      1 100 
bergéra    lenoška                        1 100 
bezbarvo   místo bez barvy                1 104 
bezbrvý    jsoucí bez brv                 1 105 
bezdělně   nečinně                        1 106 
bezdělný   nepracující                    1 107 
bezedna    propast                        1 107 
bezformý   nemající přesnou formu (zast.) 1 109 
bezhrdlý   nemající hrdla                 1 109 
bezchlebí  nedostatek chleba              1 109 
bezkotvý   nemající kotvu                 1 110 
bezleský   nelesknoucí se                 1 110 
bezměrno   nekonečno                      1 111 
bezmostý   jsoucí bez mostu               1 111 
bezmozký   nemyslící, tupohlavý           1 111 
beznehtý   nemající nehty                 1 112 
bezostný   nemající ostny                 1 114 
bezovitý   připomínající bez              1 114 
bezparý    bez páry                       1 114 
bezpásý    bez pásů                       1 114 
bezperý    nemající pera                  1 115 
bezpěnný   nemající pěnu                  1 115 
bezpňový   nemající peň                   1 115 
bezpyský   nemající pysky                 1 118 
bezradě    bazradně (říd.)                1 118 
bezretný   nemající rty                   1 118 
bezrudý    neobsahující rudu              1 118 
beztěchý   neutěšený (říd.)               1 120 
beztopný   bez topení, bez pece           1 120 
beztvaře   beztvárně                      1 120 
bezvěnný   nemající věno                  1 121 
bezvěrný   nevěrecký (říd.)               1 121 
bezzářný   nezářící                       1 123 
bezžilný   nemající žíly                  1 124 
bezžlazý   nemající žláz                  1 124 
bérovitý   podobný béru                   1 101 
bědavě     naříkavě (říd.)                1  91 
bědec      ubožák                         1  91 
běhal      člověk který stále běhá        1  92 
Bělboh     slovanský bůh dobra            1  94 
bělonohý   mající bílé nohy               1  96 
běloočka   druh révy                      1  96 
bělooký    mající bílé oči                1  96 
běloprsý   bílý na prsou                  1  96 
běloústý   mající bílá ústa               1  97 
bělovitý   mající ráz běli                1  97 
běský      ďábelsky vzteklý               1 102 
běsna      vzteklá žena                   1 102 
běžka      kotouč svinutého papíru        1 125 
biček      bičík (nář.)                   1 126 
bičičkář   výrobce bičíků (říd.)          1 127 
bičovka    užovkovitý had                 1 127 
biflant    dříč (stud.slang.)             1 128 
bignonie   trop.rostlina (trubač)         1 128 
bigotfon   hračka s vřeštivým zvukem      1 129 
bijukat    pobízet dobytek (nář.)         1 129 
bilokace   schopnost být na dvou místech  1 131 
bira       druh ovce (nář.)               1 133 
bisturi    lékařský nůž                   1 134 
bitviště   bojiště                        1 135 
bídačet    žít bídně (říd.)               1 127 
bílečný    bílkovitý                      1 130 
bílerudý   bílý a rudý                    1 130 
bílešedý   bělavě šedý                    1 130 
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bílivý     bělicí (zast.)                 1 130 
bjí        citosl. pobídky k chodu        1 135 
blanatec   druh kapradiny                 1 140 
blatina    močálovité místo               1 141 
blátovky   obuv do bláta                  1 142 
ble        citoslovce                     1 145 
bledna     borax                          1 145 
blednice   nemoc rostlin                  1 145 
blechovec  dřepčík (lid.)                 1 146 
blést      zmateně mluvit                 1 148 
blikavec   člověk mžouravě hledící        1 149 
blinkot    cinkání                        1 149 
blít       laskavec                       1 149 
blízkem    blízko (říd.)                  1 149 
bloudí     bláhovcův (říd.)               1 152 
blýštěk    pryskyřník vonný               1 155 
bobkař     druh skrčence (archeol.)       1 156 
bodaná     druh hry                       1 157 
bodený     způsobený bodnutím             1 158 
bodlivý    bodavý                         1 158 
bodrák     dobromysl. bodrý člověk (říd.) 1 159 
bohakyně   bohačka (zast.)                1 159 
bohaplný   naplněný Bohem                 1 160 
bohatina   bohatá část rudné žíly         1 160 
bohovat    být bohem (říd.)               1 162 
bojíček    nepatrná bitva                 1 164 
Bojót      obyvatel Bojótie               1 164 
Bojóťan    obyvatel Bojótie               1 164 
bolavina   rána (zast.)                   1 166 
bolaví     rána, bolák (říd.)             1 166 
bolestka   malá bolest (říd.)             1 167 
bolinkat   bolet                          1 167 
bolooký    s churavýma očima              1 168 
bolšoun    bolševik                       1 168 
bombard    bombardon (říd.)               1 168 
bombík     knoflík (nář.)                 1 169 
bombo      bonbony (dět.)                 1 169 
bombolat   houpat se (nář.)               1 169 
bombona    kameninová láhev               1 169 
bombovat   upravovat do vypouklého tvaru  1 169 
bona       zimní čepice (nář.)            1 169 
bonbo      bonbony (dět.)                 1 169 
Bononie    Bologna                        1 170 
bonum      dobro, statek                  1 170 
bonzo      název psa                      1 170 
borčí      mladé boroví                   1 171 
borkový    rašelinový (říd.)              1 171 
borově     v barvě boru                   1 171 
borovík    druh hřibu                     1 172 
bortička   menší borta                    1 172 
borynka    bylina z řádu pyskatých        1 172 
bosko      bos                            1 173 
bosňačka   druh sedla                     1 173 
boubela    boubelaté dítě                 1 174 
boublík    záhyb, varhánek                1 175 
bouc       citoslovce úderu               1 175 
bouchavec  rostlina kopřivovitá           1 176 
bouření    burácení                       1 177 
bouřívat   hřmívat                        1 178 
božíbyt    složnokvětá rostlina           1 180 
božka      bohyně (říd.)                  1 180 
bračista   violista                       1 181 
brahamka   slepice                        1 182 
brachyt    zrcadlový krátký dalekohled    1 182 
braněnka   druh mouchy                    1 184 
bratek     bratr                          1 185 
brazil     lehké sukno/tříhranný šátek    1 189 
bražec     rám na chytání zvěře           1 189 
bráč       hudební nástroj                1 181 
brášule    důvěrné oslovení druha         1 185 
brázdní    týkající se brázdy             1 189 
brčadlo    setrvačník                     1 189 
brdlínka   laťka v plotě                  1 190 
brďol      nepatrný peníz (slang.)        1 190 
brečán     kdo hned a pořád pláče         1 190 
brekat     plačtivě z sebe vyrážet (říd.) 1 191 
brevium    domnělý(?) radioakt. prvek     1 191 
briol      brynda (říd.)                  1 192 
brněnka    druh slív                      1 193 
Brněnka    žena z Brna                    1 193 

bronírák   obrněný automobil (v rus.)     1 195 
bronýrák   obrněný automobil (v rus.)     1 195 
brožec     síť                            1 197 
bruhaha    citosl. smíchu (říd.)          1 198 
brumta     bručoun                        1 199 
brunč      druh buchty (nář.)             1 199 
brunkat    broukat, bručet                1 199 
brunolin   hnědé mořidlo                  1 199 
brunovat   vranit, hnědit                 1 199 
brusař     brusič                         1 199 
bruslíř    bruslař                        1 200 
brusnoha   přezdívka křivonohého (říd.)   1 200 
brusový    týkající se brusu              1 200 
brutálný   brutální (říd.)                1 200 
brví       obrví                          1 200 
brýžďala   břečka (zast.)                 1 201 
brza       fládr                          1 201 
brzdní     týkaj. se brzd                 1 202 
brzový     fládrový                       1 202 
břehulka   malá břehule                   1 203 
břidlák    hřeb k přibíjení břidlice      1 205 
břichořez  laporotomie                    1 206 
břichový   břišní (zast.)                 1 206 
břitný     břitký (říd.)                  1 207 
břitvář    výrobce břitev (zast.)         1 207 
břitvice   nůž s pohybl. čepelí (říd.)    1 207 
břískat    ječet, vřeštět (lid.)          1 206 
břít       holit (zast.)                  1 206 
břízovka   hůl z břízy (zast.)            1 207 
břížďala   břečka (zast.)                 1 207 
bubáčit    být nevrlý (říd.)              1 207 
bublač     přístroj k čištění plynů       1 208 
bubňák     bubnový stav/chochol. holub    1 209 
bubónek    malé bubo                      1 209 
bubřil     tlustý nafoukaný člověk        1 209 
bubřinka   měšťák (slang.)                1 209 
bubřitSe   nafukovat se                   1 209 
buclák     hrnec                          1 209 
budař      obyvatel boudy                 1 210 
budoárek   menší budoár                   1 211 
budoární   budoárový                      1 211 
budovka    menší budova (říd.)            1 212 
budra      rostlina (openec)              1 212 
bufetka    prodavačka v bufetu            1 212 
bugra      sázecí  stroj                  1 212 
buchadlo   druh hutního kladiva           1 213 
buchavost  vlastnost toho co buchá        1 213 
buk        nadutí plachet                 1 214 
bukavě     houkavě                        1 215 
bukální    lícní                          1 215 
bukvičný   týkaj. se bukvice              1 215 
bulácký    chodský                        1 215 
buldocky   jako buldok                    1 215 
buldocký   buldočí                        1 215 
bulkový    týkaj. se hry bulka            1 216 
bulvatý    mající bulvy                   1 216 
bulvuška   bylina                         1 216 
bumberda   piják (říd.)                   1 216 
bumbum     citosl. bouchnutí              1 216 
bumho      citosl. úderu                  1 217 
bump       citosl. bouchnutí              1 217 
bumstará   citosl. úderů na bicí          1 217 
bumta      citosl. bručení                1 217 
bunc       citosl. rány při dopadu        1 217 
bunice     buňka                          1 217 
buničný    týkaj. se buničiny             1 217 
buntař     vzbouřenec                     1 217 
burc       citosl. úderu                  1 218 
burcovač   burcovatel                     1 218 
burčáček   burčák                         1 218 
burda      orientální plášť               1 218 
burdák     mlýnek na čištění obilí        1 218 
burďuk     měch na víno                   1 218 
bure       hrubá hnědá vlněná tkanina     1 218 
bursera    pryskyřičná rostlina           1 219 
bursovně   jako na burse                  1 219 
bursový    bursovní                       1 219 
burynový   týkaj. se buryny               1 219 
buržoas    měšťák                         1 220 
buržoasa   měšťák                         1 220 
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buržoast   měšťák                         1 220 
buřání     buřanný porost                 1 220 
buřena     plevel                         1 220 
buřenit    mít kořen, základ (říd.)       1 220 
busc       kostice ve šněrovačce          1 221 
bušidlo    hutní kladivo                  1 221 
butění     říje                           1 221 
butykář    opilec                         1 221 
buťatý     porostlý peřím                 1 221 
buvolový   týkaj. se buvola               1 222 
buzikan    turecká velitelská hůl         1 222 
búra       bouře (básn.)                  1 218 
bůťa       budižkničemu                   1 221 
bydlicí    obývací (říd.)                 1 222 
bytík      bytek                          1 227 
bytně      podstatně                      1 227 
bytní      týkaj. se bytu, jsoucna (říd.) 1 227 
bytovník   ubytovatel (říd.)              1 228 
byznýsek   obchůdek (říd.)                1 228 
býčina     býčí kůže                      1 222 
bzik       splašenost                     1 228 
bzina      černý bez (nář.)               1 229 
bzinka     bezinka (nář.)                 1 229 
bzinkat    bzučet (říd.)                  1 229 
bzučalka   bzučivý tvor                   1 229 
bzučítko   bzučák                         1 229 
bzukotat   vydávat bzukot (říd.)          1 229 
bzun       citosl. bzučení                1 229 
bzunčet    bzučet (zast.)                 1 229 
bzunka     druh mušek                     1 229 
bžodanec   narážka, popichování (říd.)    1 229 
bžun       citosl.zvuku basy              1 229 
bžunčet    bzučet (zast.)                 1 229 
cabalka    žinčičný tvaroh                1 230 
cabotin    špatný herec (říd.)            1 230 
cahel      část zadní hověziny            1 230 
cachta     plískanice                     1 231 
cakrýš     citosl. podivu                 1 231 
calach     plískanice                     1 231 
cancár     cár, hadřík (říd.)             1 232 
cant       pokrytec. společen. mluva      1 232 
capalka    batolící se holčička           1 232 
capatý     s širokými tlapami (nář.)      1 233 
capálek    kdo cape                       1 232 
capkatý    takový jako capka (říd.)       1 233 
capoušek   malý capouch                   1 233 
capovice   ovce huňatá                    1 233 
capratý    chundelatý (nář.)              1 233 
caproni    druh letadel                   1 233 
carát      carství                        1 233 
carýšek    pohřební květina carů (říd.)   1 234 
cáchování  volání jmen, zápis př. šichtou 1 230 
cánový     týkaj. se cánu                 1 232 
cápeček    nezkušený člověk (zdrob.-říd.) 1 233 
cápka      ťápota                         1 233 
cápot      dopad při chůzi                1 233 
cápovina   kozí kůže (říd.)               1 233 
cára       špinavá žena (říd.)            1 233 
cáračka    courání, plouhání              1 233 
cáravost   couravost                      1 234 
cáreček    malý cár                       1 234 
cárek      malý cár                       1 234 
cárový     potrhaný, roztřepený (říd.)    1 234 
cáry       cavyky, ciráty                 1 234 
cásnout    mrštit, uhodit (říd.)          1 235 
cecák      struk                          1 235 
cedivě     na půl úst                     1 236 
cedivo     hmota působící cezení          1 236 
cedivost   způsob řeči-jakoby cezení ústy 1 236 
cedroví    skupina cedrů                  1 236 
cechtat    vydávat zvuk c-c-c-í-í (nář.)  1 237 
cejba      rostlina                       1 237 
cejchovné  poplatek za cejchování         1 237 
cejpravý   couravý (nář.)                 1 237 
celdoň     vlaštovičník (nář.)            1 238 
celduně    vlaštovičník (nář.)            1 238 
celeček    menší celek (říd.)             1 238 
celička    malá cela                      1 238 
celičký    úplně celý                     1 238 
celidana   vlaštovičník (nář.)            1 238 

celinec    spodní země pod vrstvou humusu 1 238 
celinný    týkaj. se souvislé pevniny     1 238 
celiston   vlaštovičník (nář.)            1 238 
celírek    zdrob. k celer                 1 238 
celka      cela (zdrob.)                  1 239 
celkovat   zcelovat (říd.)                1 239 
celný      celník (říd.)                  1 239 
celocele   docela, úplně (říd.)           1 240 
celocelý   úplně celý (říd.)              1 240 
celoidin   čistá koloidová bavlna         1 240 
celolán    nerozdělený lán                1 240 
celoletý   celý rok trvající (říd.)       1 240 
celot      celování (říd.)                1 241 
cendelín   druh polohedv. tkaniny (zast.) 1 242 
cenivý     smějící se                     1 242 
cenně      hodnotně (říd.)                1 243 
censorka   posuzovatelka                  1 243 
censurně   způsobem censury               1 243 
centově    s tíhou jako cent              1 244 
cepík      biják u cepu                   1 245 
cepovitý   takový jako cep                1 245 
cerast     zmije rohatá                   1 246 
cerát      mast na rty                    1 246 
cerberka   nevlídná strážkyně             1 246 
cerkl      uzavřená společnost            1 246 
cernovat   obklíčit a sevřít              1 247 
cestař     cestář (zast.)                 1 248 
cesták     cestář/obch. cestující         1 248 
cestářka   dělnice udržující cesty        1 248 
cestit     putovat (říd.)                 1 249 
cestí      cesta (říd.)                   1 248 
cestné     cestovní výdaje                1 249 
cestník    sloup na rozcestí (říd.)       1 249 
cestný     cestní                         1 249 
cetlík     kruhadlo                       1 249 
cetlovat   krouhat zelí (říd.)            1 249 
cez        filtr-ceďák                    1 250 
cezák      krajáč                         1 250 
cicisbea   záletnice                      1 250 
cicit      židovská modlitební kostka     1 251 
cicmat     lízat, hýčkat                  1 251 
cicový     vyrobený z cicu                1 251 
cidr       ovocné víno                    1 251 
cifrově    na způsob číslice              1 251 
cihelňák   cihlář (lid.)                  1 252 
cihlovat   briketovat                     1 252 
cikla      druh cvikly                    1 253 
cimbilim   citosl. zvuku zvonku (říd.)    1 254 
cinarata   citosl. napod. hudbu (řéd.)    1 255 
cindrle    cetka                          1 255 
cingotat   cinkat (říd.)                  1 255 
cinkadlo   předmět, kterým se cinká       1 255 
cinták     slinták                        1 255 
cinter     hřbitov (nář.)                 1 255 
cin-cin    citosl. zvuku zvonku           1 254 
cirnk      citosl. zvuku rozbitého skla   1 257 
citrin     žlutá odrůda křemene           1 261 
citronka   citronová limonáda             1 261 
cizinný    související s cizinou (říd.)   1 264 
cizotina   cizota (říd.)                  1 266 
cizotný    chladný, lhostejný (říd.)      1 266 
cí         citosl. zpěvu ptactva          1 250 
cíbel      močová trubice                 1 250 
cíbelový   týkající se cíbelu             1 250 
císařík    kozelec, estragon              1 257 
ckání      špitání (říd.)                 1 267 
cob        malý silný kůň                 1 269 
cokařský   týkaj. se cokání (říd.)        1 270 
cokat      užívat "co" místo "jako"       1 270 
collo      kus, zásilka                   1 270 
combucha   čajová houba                   1 270 
conte      hrabě (v Itálii)               1 271 
copáctvo   zpátečnictví (říd.)            1 271 
copovina   nevkusnost                     1 271 
copovitý   do copu spletený (říd.)        1 271 
cost       quidditas, esence, bytnost     1 272 
coufný     druh honicího psa              1 272 
coulník    palcové měřítko                1 272 
cour       cár                            1 272 
courálek   druh rohlíků (nář.)            1 272 
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cpací      hodící se ke cpaní             1 274 
cpavost    nemírná žravost/dotíravost     1 274 
cpavý      kdo se cpe                     1 274 
cribbage   karetní hra (říd.)             1 274 
crkálek    chatrný kabát                  1 275 
crnkavě    zvonivě                        1 274 
ctidbalý   dbající cti (říd.)             1 275 
ctně       čestně (zast.)                 1 276 
cucal      kdo rád cucá                   1 276 
cucávče    sající mládě                   1 276 
cucka      sprostá dívka (nář.)           1 277 
cudařský   týkaj. se cudy                 1 277 
cukrařit   vyrábět cukroví                1 278 
cukru      citosl. hlasu hrdličky         1 279 
culena     povídavá žena (nář.)           1 279 
cumílek    dudlíček                       1 280 
cumploch   nečistá ženština               1 280 
cundra     hadr (lid.)                    1 280 
cupi       citosl. cupání                 1 280 
cupit      cupot (říd.)                   1 280 
cupkavě    cupitavě                       1 280 
curýček    pramének (nář.)                1 281 
cúreček    pramének (nář.)                1 281 
cvachna    tlachalka                      1 281 
cvargle    druh hrušek (nář.)             1 281 
cvičba     výcvik (zast.)                 1 281 
cvika      odrůda cukrovky                1 283 
cvikadlo   štípací kleště (zast.)         1 283 
cvikratý   nosící cvikr                   1 283 
cvilikat   cvrlikat (říd.)                1 283 
cvirikat   cvrčet (říd.)                  1 283 
cvokat     škubat/zatloukat cvoky (říd.)  1 283 
cvrnivý    jako zvuk strun. hud.nástrojů  1 284 
cyklama    cyklámen, brambořík (říd.)     1 285 
cyklamka   cyklámen, brambořík (říd.)     1 285 
cymofan    broušený chrysoberyl           1 286 
cyperus    šáchor                         1 286 
cypres     cypřiš (zast.)                 1 286 
cypris     cypřiš (zast.)                 1 286 
cytis      čilimník                       1 286 
čabr       saturej                        1 287 
čabrňák    sladké víno                    1 287 
čadilka    čadicí lampička                1 287 
čadný      čadivý (říd.)                  1 287 
čadoch     člověk tmavé pleti             1 287 
čajárna    pouliční prodejna čaje         1 288 
čajčírna   místo kde se prod. čaj (nář.)  1 288 
čajda      nadávka dívce (říd.)           1 288 
čajek      čajík                          1 288 
čakat      vydávat zvuk jak kvíčaly(říd.) 1 288 
čale       citosl. volání na dobytek-hat  1 288 
čampulík   hra s čampulí (nář.)           1 289 
čamrďák    špatné pivo (nář.)             1 289 
čandal     příslušník východoind. kasty   1 289 
čandůrka   druh jablek na Hané (nář.)     1 289 
čapák      noha (nář.)                    1 290 
čapečka    malá noha (nář.)               1 290 
čapina     kakost smrdutý                 1 290 
čapisko    čáp (říd.) / noha (nář.)       1 290 
čapík      druh holuba                    1 290 
čapotat    šplouchat                      1 290 
čaroháj    kouzelně krásný háj (říd.)     1 292 
čarokolo   čarokruh (říd.)                1 292 
čarolet    kouzelný let                   1 292 
čarolék    zázračný lék                   1 292 
čaromile   čarovně (říd.)                 1 292 
čaromilý   čarovný (říd.)                 1 292 
čaroplný   plný kouzla (říd.)             1 292 
čarosad    kouzelný sad                   1 292 
čarovník   pupalkovitá rostlina           1 293 
čarozjev   kouzelný zjev (říd.)           1 293 
časice     blýskání na časy               1 295 
časista    stoupenec časopisu Čas (říd.)  1 295 
časínko    velmi časně ráno               1 295 
časoslov   liturgická kniha Slovanů       1 296 
čá         citosl. pobízení volů          1 287 
čáchnout   udeřit (nář.)                  1 287 
čáko       čáka                           1 288 
čána       vzrostlá dívka (nář.)          1 289 
čápa       noha (nář.)                    1 290 

čárkovka   druh hádanky                   1 291 
čásek      kratší nebo delší čas          1 295 
čečel      čéška                          1 297 
čečelka    čočka (zast.)                  1 297 
Čechák     Čech                           1 297 
čechlo     torba na pušku                 1 297 
čejčlík    malá sklenka (nář.)            1 298 
čeledně    jako čeleď                     1 299 
čeledný    čelední (říd.)                 1 300 
čelí       fronta                         1 300 
čelnice    stěna železničního vozu        1 300 
čelník     železniční příčný trámec       1 300 
čelový     jsoucí v čele (říd.)           1 301 
čemek      střemcha (nář.)                1 301 
čemín      jasmín (nář.)                  1 301 
čemkový    střemchový (nář.)              1 301 
čendelín   laštovičník                    1 301 
čepnice    součást děla                   1 302 
čepýr      špička (říd.)                  1 302 
čermáčí    týkaj. se čermáka              1 303 
černavět   jevit se černavým              1 303 
černáč     brouk                          1 303 
černák     druh černých fazolí (nář.)     1 303 
černejš    černá kočka                    1 308 
černětSe   černat se                      1 304 
černičí    ostružiní (nář.)               1 304 
černička   cikánka (říd.)/odrůda višní    1 304 
černivka   nemoc housenek bource moruš.   1 304 
černobůh   bůh zla, démon (říd.)          1 304 
černodol   černé zalesněné údolí (říd.)   1 304 
černouchý  mající černé uši               1 306 
čerpárna   místnost kde se čerpá voda     1 308 
čerpátko   malé čerpadlo                  1 308 
červa      červená kráva                  1 311 
červenáč   odrůda jablek                  1 311 
červilák   blatouch (nář.)                1 313 
červivec   blešník (nář.)                 1 313 
česatel    česáč (říd.)                   1 314 
česák      přístroj k česání ovoce        1 314 
česvina    druh dubu                      1 317 
češtinka   čeština (pejor.)               1 317 
čhý        citosl. pobídky                1 318 
čibr       rostlina-saturej               1 319 
čiča       srbský název strýčka           1 319 
čičira     drobnost                       1 319 
čičík      dětský název kočky             1 319 
čihařit    provozovat čižbu               1 319 
čilip      cit.vrabčích zvuků             1 321 
čiloun     čilý člověk/dovedný podvodník  1 321 
čimango    pták-čeleď sokolů supovitých   1 321 
čimón      čiman (říd.)                   1 321 
činanost   mazlivost (dět.)               1 321 
činčaný    pěkný, hezký (dět.)            1 321 
činek      tyč s nitěnkami                1 321 
činga      kožešina kunovitých šelem      1 322 
činkvis    páv zrcadlový                  1 322 
činovní    činnostní                      1 323 
čipkář     obchodník s krajkami           1 324 
čipkářka   obchodnice s krajkami          1 324 
čipkový    krajkový (nář.)                1 324 
čiřikot    čiřikání (říd.)                1 325 
čistivo    prostředek k čištění           1 326 
čistík     bylina pupková                 1 326 
čistotní   týkaj. se čistoty (říd.)       1 326 
čitadlo    přístroj na počítání (říd.)    1 329 
čivost     schopnost čití                 1 329 
čivstvo    soubor nervů                   1 329 
čižbař     ptáčník                        1 330 
čižebné    poplatek za povolení čižby     1 330 
čída       střídavá práce jednotl. (nář.) 1 319 
číhal      člověk kt. číhá                1 319 
číňánek    ozdobná figurka Číňana         1 321 
číp        citosl. vrabčího cvrlikání     1 323 
čítačka    žena která provádí sčítání     1 328 
čížit      chytat ptáky (říd.)            1 330 
čížíček    čížeček (říd.)                 1 330 
čížík      čížek                          1 330 
čkát       čekat (zast.)                  1 330 
článkově   jako článek                    1 330 
členěně    článkovaně                     1 331 
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členidlo   dělidlo                        1 331 
členkyně   členka (říd.)                  1 331 
človisko   člověk (říd.)                  1 332 
člunový    týkaj. se člunu                1 333 
člupek     vrchol                         1 333 
čmaryka    čmáranina (zast.)              1 333 
čmarykář   špatný spisovatel (zast.)      1 333 
čmárač     mazal                          1 333 
čmárání    špatné kreslení                1 333 
čmoudový   pocházející z čmoudu (říd.)    1 333 
čmour      saze (říd.)                    1 334 
čmud       čmoud                          1 334 
čmudánek   ohníček (slang.)               1 334 
čmudič     čmudil                         1 334 
čmudil     čmudič                         1 334 
čmudit     čmoudit                        1 334 
čmudírna   čmudící místo                  1 334 
čmuchák    slídil                         1 334 
čmýř       chmýří (říd.)                  1 335 
čmýřitý    chmýřnatý                      1 335 
čmýříčko   chmýříčko                      1 335 
čoban      pastýř (nář.)                  1 335 
čočar      vikev jednokvětá               1 335 
čočovina   čočka                          1 335 
čokrl      drobný pes                     1 336 
čoleba     pokrytec (nář.)                1 336 
čouda      umouněnec                      1 336 
čoudilka   čoudící lampička (říd.)        1 336 
čouhavý    čouhající, číhavý              1 336 
čouhán     vyčpuhlý člověk (lid.)         1 336 
čoušek     zápach                         1 336 
čout       čít (nář.)                     1 336 
čpár       spár                           1 336 
čpárek     menší čpár                     1 336 
čpívat     štiplavě zapáchat              1 336 
črtanice   zběžná kresba                  1 337 
črtavý     skicovitý (říd.)               1 337 
čteník     dvacet pásem příze             1 337 
čtitroba   lačný žaludek (zast.)          1 337 
čtveraký   čtverý (říd.)                  1 338 
čtveř      čtveřice                       1 340 
čtvrtice   čtyřnásobné opakování          1 340 
čtvrtlán   čtvrt usedlosti                1 341 
čtyrdobý   čtyrtaktní                     1 342 
čtyrkolí   čtvero kol (říd.)              1 343 
čtyrlist   čtyřlístek (říd.)              1 344 
čtyrměr    metric. útvar slož. ze 4 stop  1 344 
čtyroký    mající čtyři oči               1 344 
čtyrosý    mající čtyři osy               1 344 
čtyrroh    geometr. rovinný útvar         1 345 
čtyrřadě   ve čtyřech řadách              1 345 
čtyrřadý   mající čtyři řady              1 345 
čtyrverš   čtyrverší (zast.)              1 346 
čtyrzubý   mající čtyři zuby              1 346 
čubčina    svinstvo (říd.)                1 347 
čubčinec   nevěstinec (říd.)              1 347 
čubet      bodláček                       1 347 
čudno      dusno (říd.)                   1 347 
čudština   finština (zast.)               1 347 
čuha       čihadlo (nář.)                 1 347 
čuhajda    hubatá ženština                1 347 
čuchař     slídil                         1 347 
čulík      zimní čepice (nář.)            1 348 
čuma       čumák (říd.) / mor (zast.)     1 348 
čuměč      zevloun (říd.)                 1 348 
čumička    tlamička                       1 348 
čumík      čuměná (říd.)                  1 348 
čumpr      jumper (lid.)                  1 348 
čupat      cuchat                         1 348 
čuprena    čupřina (říd.)                 1 348 
čupryna    čupřina (zast.)                1 348 
čurda      pes (pejor.)                   1 349 
čuryMury   čarovací průpověď              1 349 
čuřidlo    smíšek (nář.)                  1 349 
čušet      být potichu (nář.)             1 349 
čut        kopnutí do míče (slang.), šut  1 349 
čutaná     kopaná                         1 349 
čuvašsky   čuvašským jazykem              1 349 
čúlisný    úlisný (nář.)                  1 348 
čvikot     cvrlikání (říd.)               1 349 

čvíkota    kvíčala (nář.)                 1 349 
čvířit     štiříkat                       1 349 
dadou      citosl. houpavého zvuku (říd.) 1 351 
dady       citosl. zpěvu (říd.)           1 351 
daktylka   písařka na stroji              1 352 
daktylo    písařka na stroji              1 352 
dalekost   výdálenost, dálka              1 353 
dam        citosl. hudeb. zvuku           1 355 
damazina   odrůda švestek (nář.)          1 355 
dambonit   součást kaučuku                1 355 
damta      citosl. prozpěv. bez slov      1 355 
dandýnek   dandy (zdrob.-říd.)            1 356 
danseusa   tanečnice                      1 356 
danteska   druh skládané židle (říd.)     1 356 
dantista   Danteovský badatel             1 356 
daňkový    týkaj. se daňka/daňky (zast.)  1 356 
dardista   hráč dardy                     1 357 
darmober   zloděj (říd.)                  1 358 
darmojuch  nadávka (říd.)                 1 358 
darmovis   ozdobná stuha (nář.)           1 358 
darovník   figurka v betlému (říd.)       1 358 
darvinka   druh hádanky                   1 358 
datarie    církevní úřad                  1 359 
davits     otočný člunový jeřáb           1 362 
davně      hromadně (zast.)               1 363 
dáča       vila (v rusku)/pohřební hody   1 351 
dálejšek   pokračování                    1 352 
dálejší    další                          1 354 
dámsky     po způsobu dámy                1 355 
dámstvo    dámy                           1 355 
dání       dar                            1 356 
dánskost   dánský ráz                     1 356 
dáňkový    týkaj. se dáňky (daně) (nář.)  1 356 
dárčí      darovací (říd.)                1 357 
dávivě     zvracivě (říd.)                1 363 
dávívat    zvracívat                      1 363 
dávně      starobyle                      1 363 
dbavý      dbalý                          1 364 
debatový   debatní (říd.)                 1 364 
debit      rozšiř. cizích časopisů poštou 1 365 
decepce    zklamání                       1 365 
decilion   desátá mocnina milionu         1 366 
dej        velitel janičárů               1 371 
dejl       koule svářkového železa        1 372 
dejlovat   pudlovat                       1 372 
dejlový    týkající se dejlu              1 372 
dekachord  starořec. desetistrunná lyra   1 373 
dekalitr   míra obsahuj. 1O litrů (zast.) 1 373 
dekapace   čišt. povrchu před galvanizací 1 373 
dekatér    textilní dělník                1 373 
deklivní   skloněný, sklonitý             1 375 
dekompt    vzájemné zúčtování             1 375 
dektura    lepenka (nář.)                 1 377 
delátor    udavač                         1 379 
delfín     delfín (říd.)                  1 590 
delija     turecký hrdina/strážník        1 380 
demikát    polévka ze sýra                1 384 
demion     demižon (říd.)                 1 384 
dentarie   kyčelnice                      1 388 
depešní    týkaj. se depeše               1 389 
deport     kurzovní sleva                 1 389 
deportní   týkaj. se deportu (kurs.slevy) 1 389 
depotat    dunivě klepat (říd.)           1 390 
depó       skladiště                      1 389 
depsnout   šlápnout (nář.)                1 390 
derenda    policej. ředitelství (slang.)  1 391 
desanexe   zrušení anexe                  1 392 
desák      deseticent                     1 392 
desátit    svačit o desáté (říd.)         1 393 
desátý     řadová číslovka                1 393 
descense   usazování látek na puklinách   1 393 
deserční   týkaj. se deserce              1 393 
desina     desítka (nář.)                 1 394 
deskovat   obkládat deskami               1 396 
desperád   odvážný zoufalec (říd.)        1 397 
despotie   despocie, tyranie              1 397 
deštní     dešťový (říd.)                 1 399 
dešťák     sběrný hrnec na potrubí        1 398 
dešťopis   nauka o rozvržení dešťů        1 399 
detailný   detailní (říd.)                1 399 
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detonse    postřižiny duchov. osob        1 401 
dever      švagr (jihoslovan.)            1 403 
devítník   devítidenní pobožnost          1 405 
devotně    poníženě, pokorně              1 405 
devotní    ponížený, pokorný              1 405 
délný      dlouze trvající                1 382 
démantně   jako démant                    1 383 
démarch    náčelník řeckého dému          1 383 
démonik    kdo se zabývá démonic. látkami 1 385 
démonika   démonická moc                  1 385 
démoník    démonek                        1 385 
démut      tymián (nář.)                  1 387 
démutový   tymiánový (nář.)               1 387 
děckárna   mateřská škola (nář.)          1 366 
děde       dědeček                        1 366 
dědének    dědeček (říd.)                 1 366 
dědinový   týkaj. se dědiny (říd.)        1 367 
dědisko    děd (říd.)                     1 367 
dědivý     týkaj. se dědění?              1 367 
dědounek   děd                            1 367 
dědský     stařecký (říd.)                1 368 
dědství    dědovství (říd.)               1 368 
děduška    dědeček                        1 368 
dědy       dědeček                        1 368 
děla       žně (zast.)                    1 377 
dělaniko   doma dělaná cigareta           1 377 
dělatel    kdo dělá (říd.)                1 377 
děláč      dělník (nář.)                  1 377 
dělec      dělník                         1 379 
dělená     dělení (říd.)                  1 379 
dělenice   dělení                         1 379 
dělitba    dělení                         1 380 
dělničí    dělnický (říd.)                1 381 
dělohový   týkaj. se dělohy               1 382 
děravina   proděravělé místo (říd.)       1 391 
děravit    dělat díry                     1 391 
děravka    tenká pilka                    1 391 
děrák      otvor v stropu pece            1 390 
děrnatka   druh pilky/ rod choroš. hub    1 391 
děrolez    nadávka (říd.)                 1 391 
děrovec    třezalka                       1 392 
děrovitý   mající díry, děravý            1 392 
dětel      šťavel (lid.)                  1 400 
dětelník   rostlina                       1 400 
dětelový   týkaj. se dětele               1 400 
dětinka    dětina (zdrob.)                1 401 
dětstvo    dětství (zast.)                1 401 
děvčit     být děvečkou, sloužit (říd.)   1 403 
děvečkář   kdo běhá za děvečkami (říd.)   1 403 
děvensky   po dívčím způsobu (říd.)       1 403 
děver      švagr (jihoslovansky)          1 403 
děvinka    děva (zdrob.-říd.)             1 404 
děvínský   týkaj. se děvína               1 404 
děvojně    panensky, cudně (říd.)         1 405 
děvojný    panenský, cudný (říd.)         1 405 
diabolik   stoupenec satanismu            1 406 
diafysa    rourovitá část dlouhých kostí  1 406 
diachylon  olovnatá mast                  1 406 
diakol     olovnatá mast                  1 407 
dialella   druh chybného logic. závěru    1 407 
diamond    druh písma, diamant            1 408 
diapasma   bylinný vonný zásyp            1 408 
diarium    deník, žurnál (zast.)          1 408 
diastase   rozestoupení, mezera           1 409 
diavolo    druh tučného písma             1 409 
diblatSe   piplat se (lid.)               1 409 
dibličí    diblický                       1 409 
diblovka   secí stroj                     1 409 
didinko    miminko                        1 410 
Didona     Dido- starov. punská královna  1 410 
digestor   nádoba k digerování            1 411 
dignand    mocněnec                       1 412 
dikčně     po stránce dikce               1 412 
dikrotní   týkaj. se dikrotie             1 412 
dinka      súdánská ovce                  1 416 
dionisky   divoce vesele, bujně           1 416 
dioniský   divoce veselý, bujný           1 416 
dipsada    hlavatka                       1 419 
dipsas     hlavatka                       1 419 
dipterní   opylovaný dvoukřídlým hmyzem   1 418 

direktář   kalendář pro řízení bohoslužeb 1 419 
direktný   direktní (zast.)               1 419 
disgusto   nechuť                         1 421 
diskonto   diskont                        1 422 
diskusný   diskusní (říd.)                1 422 
disputa    rozhovor                       1 424 
div        báječný pták                   1 427 
divanový   týkaj. se divanu               1 428 
divánek    pohovka (zdrob.)               1 428 
divenice   cizokrajná bylina              1 428 
diviš      divoký člověk (nář.)           1 429 
divizka    mirabelka                      1 429 
divník     rostlina (voskovník)           1 429 
divoč      divoká zvěř                    1 430 
divoň      podivín (nář.)                 1 431 
divoplod   tryšlovitá rostlina            1 431 
divotoký   divoce tekoucí                 1 432 
divouš     divoký nevázaný člověk         1 432 
divoušek   dovádivé děcko                 1 432 
divulepě   divukrásně                     1 432 
divulepý   divukrásný                     1 432 
dílečko    dílo (zdrob.)                  1 414 
dírkoměr   děroměr                        1 420 
dívavost   touha po dívání                1 428 
dlabač     dlabadlo                       1 433 
dlabačka   dlabací stroj                  1 433 
dlabadlo   široké dláto                   1 433 
dlabatka   tesařská sekyra                1 433 
dlachnit   svírat                         1 433 
dlanní     dlaňový                        1 434 
dlaskat    způsobovat hravý zvuk...       1 433 
dlažbák    velký plochý kámen (nář.)      1 434 
dlaždivo   materiál k dláždění            1 435 
dlábek     dlab (zdrob.)                  1 433 
dlábina    čep kladený do dlabu           1 433 
dlátovec   dlátový vrták                  1 434 
dlážďka    dláždění (nář.)                1 435 
dlešec     cejn veliký                    1 435 
dli        citosl. volání na kachny       1 435 
dlívávat   opětovně dlívat                1 435 
dlobat     klovat                         1 435 
dlouhost   délka (zast.)                  1 437 
dlubat     dloubat                        1 438 
dlubna     oblá teslice                   1 438 
dlužba     dluh (zast.)                   1 438 
dlužívat   mívat dluhy                    1 439 
dmych      zafouknutí (říd.)              1 439 
dmychací   sloužící k dmychání            1 439 
dmychat    rozdmychovat                   1 439 
dmychávat  častěji rozdmychovat           1 439 
dmychnout  prudce vyrazit zvuk            1 439 
dnavec     kdo má dnu                     1 439 
dnový      denní (zast.)                  1 440 
dobdít     bděním se dočkat               1 442 
dobečet    skončit bečení                 1 442 
dobělit    dokončit bělení (říd.)         1 442 
doběrák    stroj na čištění obilí         1 442 
doběžek    dotok                          1 442 
dobíhací   týkaj. se dobíhání             1 442 
doblikat   dokončit blikání               1 443 
dobořit    dokončit boření (říd.)         1 443 
dobročin   dobrý čin (zast.)              1 445 
dobrost    dobrota (zast.)                1 446 
Dobrunka   domácky Dobromila              1 448 
dobřičký   dobrotivý, předobrý            1 449 
dobříst    přestat se brodit              1 449 
dobublat   přestat bublat                 1 449 
dobuchat   přestat bušit                  1 449 
dobůst     dobodat (zast.)                1 449 
dobydlit   přestat bydlit                 1 449 
dobzučet   přestat bzučet                 1 452 
docapat    dojít malými kroky             1 452 
docinkat   dokončit cinkání               1 452 
docupat    cupavě dojít                   1 452 
docvakat   dokončit cvakání               1 452 
dočadit    skončit čadění                 1 453 
dočesaná   dočesná                        1 453 
dočka      karta                          1 453 
dočko      karta                          1 453 
dodatel    odevzdatel (říd.)              1 454 
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dodatně    dodatečně (říd.)               1 454 
dodatný    dodatečný (říd.)               1 454 
dodavna    dodejna                        1 454 
dodávací   dodací                         1 454 
dodlabat   dokončit dlabání (říd.)        1 455 
dodnešní   dosud trvající                 1 455 
dodojky    mléko vydojené na konec        1 455 
dodrčet    skončit drčení                 1 455 
dodudat    skončit dudání                 1 456 
dogovitý   připomínající dogu             1 457 
dohltat    hltavě dojíst                  1 459 
dohnávat   dostihávat (říd.)              1 459 
dohodčí    dohodce                        1 459 
doholit    dokončit holení                1 460 
dohozená   dohození                       1 461 
dohynout   konečně zahynout               1 462 
dohýřit    skončit hýření                 1 462 
dochládat  chladnout (říd.)               1 462 
dochmický  týkající se dochmia            1 462 
dochmios   takt v antickém verši          1 462 
dochmius   takt v antickém verši          1 462 
dochtít    chtít až do konce              1 463 
dochvat    druhý chvat                    1 463 
dochválit  po zásluze pochválit           1 463 
dochvít    přestat se chvět               1 463 
dojásat    skončit jásání                 1 463 
dojče      tele sající mléko              1 463 
doječet    přestat ječet                  1 463 
dojechat   dojet                          1 464 
dojka      dojnice (nář.)                 1 465 
dojník     chlév pro dojné krávy          1 466 
doka       ozdobný sloupek                1 466 
dokazit    zcela zkazit                   1 466 
dokátSe    dokončit kání                  1 466 
doketa     starokřesťan. bohoslovec       1 466 
doklanět   skončit klanění                1 467 
doklapat   skončit klapání                1 467 
doklít     skončit klení                  1 467 
doklopit   převrátit (nář.)               1 467 
dokníkat   přestat kníkat                 1 467 
dokoktat   dokončit koktání (říd.)        1 468 
dokona     docela (zast.)                 1 468 
dokonaně   úplně, zcela                   1 468 
dokrnět    skončit zakrňování             1 470 
dokrok     dokročení                      1 470 
dokrut     dokončení zákrutů              1 470 
dokřtít    skončit křtění                 1 470 
dokujnit   dokončit výrobu kuj. železa    1 471 
dokupčit   skončit kupčení                1 472 
dokvasit   přestat kvasit                 1 472 
dokvášet   přestávat kvasit (říd.)        1 472 
dokvičet   přestat kvičet                 1 472 
dokvílet   přestat kvílet                 1 472 
dokypět    přestat kypět                  1 472 
dokýchat   dokončit kýchání               1 472 
dolabra    druh obvazu                    1 473 
dolama     krátký jihoslovanský kabát     1 473 
dolhat     lživě dopovědět                1 476 
dolhávat   lživě dopovídat                1 476 
dolinatý   s četnými dolinami             1 477 
dolíčení   vylíčení (zast.)               1 476 
dolkávat   dokončovat lkání (říd.)        1 477 
dolna      havlinka v člunu               1 477 
dolov      poslední hon sezony            1 478 
domahač    doleza                         1 481 
domakat    hmatem zjistit                 1 481 
domalíp    pecivál (říd.)                 1 481 
domastit   dokončit maštění               1 482 
domazat    dokončit mazání                1 482 
domácno    domácně (říd.)                 1 481 
domáchat   dokončit máchání               1 481 
domel      zbytek obilí k semletí         1 482 
domelek    domel                          1 482 
domestic   hrubá bavlněná látka           1 482 
doménový   týkaj. se domény               1 482 
domědlit   dolámat, dotřít mědlicí (říd.) 1 482 
domin      stolní odrůda brambor          1 482 
dominit    elektrická důlní lampa         1 483 
domit      trachyt s plagioklasem         1 483 
domizet    úplně zmizet                   1 483 

domíchat   dokončit míchání               1 482 
domík      dům (zdrob.,říd.)              1 482 
domka      domácí                         1 483 
domkařit   být domkářem, mít domek        1 483 
domlet     ukončit mletí (říd.)           1 484 
domnout    dokončit mnutí                 1 485 
domosed    člověk rád pobýv. doma (říd.)  1 485 
domoseda   člověk rád pobýv. doma (říd.)  1 485 
domovo     domov (říd.)                   1 486 
domýtit    přestat mýtit                  1 487 
domžikat   přestat mžikat                 1 487 
donativ    dar řím. císařů pretoriánům    1 488 
dongola    svršková useň                  1 488 
donice     mísa na tření máku             1 488 
donička    donice (zdrob.)                1 488 
donikavě   pronikavě (říd.)               1 488 
donikavý   pronikavý (říd.)               1 488 
doník      udatna (nářeč.)                1 488 
donka      plž                            1 488 
donos      chod při hostině (říd.)        1 488 
donosné    odměna za donesení             1 488 
doobout    dokončit obutí                 1 489 
dopařit    skončit paření                 1 490 
dopálka    kdo rád dopaluje (říd.)        1 490 
dopěstit   úplně vypěstit (zast.)         1 491 
dopětí     dopnutí                        1 491 
dopián     pijan (říd.)                   1 491 
dopicky    podvojně                       1 491 
dopický    podvojný                       1 491 
dopiska    dopisnice (říd.)               1 491 
dopita     pijan (říd.)                   1 492 
dopitek    dopíjení (říd.)                1 492 
dopíchat   došít (říd.)                   1 491 
doplet     dokončit pletí                 1 493 
doplna     úplně (říd.)                   1 493 
doplňka    druh hádanky                   1 493 
dopotud    až do té doby (říd.)           1 495 
dopoučit   dodatkem poučit                1 496 
dopražit   dokončit pražení               1 497 
doprosta   naprosto (nář.)                1 497 
dopučet    ukončit pučení                 1 497 
dopust     dopuštění                      1 497 
dopustný   přípustný                      1 498 
dorada     rada (říd.)                    1 498 
doranit    dokončit ranění                1 498 
Dorenka    domácky Dorota                 1 499 
dorkinka   anglická slepice               1 499 
Dorlička   domácky Dorota                 1 499 
doronit    přestat ronit                  1 499 
dorsit     aktivní uhlí                   1 500 
dorta      dort (nář.)                    1 500 
dorvat     úplně přetrhnout               1 501 
dorysný    do všech rysů shodný           1 501 
dořečit    domluvit (nář.)                1 502 
doříjet    přestat říjet                  1 502 
dosálat    vysálat do konce               1 503 
dosívka    dosetí                         1 505 
doskat     dokončit skaní                 1 505 
doskočka   bujné dítě (nář.)              1 505 
doskučet   přestat skučet                 1 506 
doslavit   dokončit slavení               1 506 
doslechat  doslýchat se, slyšet           1 506 
dosložit   dokončit skládání              1 507 
doslyšný   slyšitelný                     1 507 
dosmažit   dokončit smažení               1 507 
dosmát     dokončit (se) smíchem (říd.)   1 507 
dosněžit   přestat sněžit                 1 508 
dosnídat   skončit snídani                1 508 
dosnovat   dokončit snování               1 508 
dosoptit   přestat soptit                 1 508 
dosrkat    dopít srkáním                  1 509 
dosršet    přestat sršet                  1 510 
dosténat   přestat sténat                 1 513 
dostínit   dokončit nástin                1 514 
dostopa    došlap                         1 514 
dostrčit   přistrčit (říd.)               1 515 
dosupat    přestat supat (říd.)           1 516 
dosupět    supěním dorazit                1 516 
dosvětit   dokončit svěcení               1 517 
dosyčet    přestat syčet                  1 517 
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došivek    došívání                       1 518 
došíček    malý došek (říd.)              1 518 
došílet    přestat šílet                  1 518 
došílit    šíleně ukončit (říd.)          1 518 
doštípat   přestat štípat                 1 519 
došumět    přestat šumět                  1 519 
dotah      protaž. přástu na selfaktoru   1 519 
dotančit   dotancovat                     1 520 
dotazný    tázavý (říd.)                  1 521 
dotázka    dotaz (zast.)                  1 520 
dotečník   místo doteku                   1 521 
dotekový   týkaj. se doteku               1 521 
dotepat    přestat bít                    1 521 
dotesat    dokončit tesání                1 521 
dotékat    téci ke konci                  1 521 
dotěrce    dotěravec (říd.)               1 521 
dotěrník   dotěrný člověk (říd.)          1 521 
dotěrný    dotěravý                       1 521 
dotikat    dokončit tikání                1 521 
dotít      dokončit stětí                 1 522 
dotkat     dokončit tkaní                 1 522 
dotkávat   dokončovat tkaní               1 522 
dotlachat  dokončit tlachání              1 522 
dotluk     poslední tlukot                1 522 
dotmelit   dokonale spojit                1 522 
dotok      dokap                          1 523 
dotopit    docela vytopit                 1 523 
dotoužit   skončit toužení                1 523 
dotrávit   dokončit trávení               1 523 
dotušit    tušením vystihnout             1 524 
dotýrat    docela utýrat                  1 524 
doublový   týkaj. se double               1 525 
doufalý    plný důvěry (říd.)             1 525 
doumýt     dokončit mytí (říd.)           1 526 
douškání   hodování (zast.)               1 526 
douškový   cizopasící na mateřídoušce     1 526 
doutírat   dokončit utírání               1 527 
doutnění   druh destilace paliv           1 527 
doutnivo   kuřivo (říd.)                  1 527 
douvít     dokončit vití                  1 527 
douzrát    docela uzrát                   1 527 
doužít     docela užít (říd.)             1 527 
doúpět     s úpěním doříci                1 526 
dovadat    končit vadnutí                 1 527 
dovanout   přestat vanout                 1 528 
dovádka    dovádění (říd.)                1 528 
dověčný    věky trvající (říd.)           1 528 
dověd      zvědění (říd.)                 1 529 
dověnčit   dokončit věnčení               1 529 
dověrný    důvěrný (zast.)                1 600 
dověřit    důvěřovat (zast.)              1 529 
dovívat    s vánkem doletovat             1 529 
dovláčet   dokončit vláčení               1 529 
dovoleně   přípustně                      1 530 
dovolný    přípustný                      1 531 
dovonět    přestat vonět                  1 531 
dovrčet    skončit vrčení (říd.)          1 531 
dovršivý   dovršující (říd.)              1 531 
dovrtět    dotlouci máslo (nář.)          1 532 
dovrzat    přestat vrzat                  1 532 
dovyznít   docela vyznít (říd.)           1 532 
dovýskat   dokončit výskání               1 532 
dovýšit    vyvrcholit (říd.)              1 532 
dozavřít   docela zavřít (říd.)           1 533 
dozdátSe   přestat se zdát                1 533 
dozdít     dokončit stavbu zdi            1 533 
dozívat    přestat zívat (říd.)           1 533 
dozlatit   docela pozlatit                1 533 
dozobat    skončit zobání                 1 533 
dozoufat   přestat zoufat                 1 534 
dozpátku   dozadu (říd.)                  1 534 
dozuřit    přestat zuřit                  1 535 
dozvat     dokončit zvaní                 1 535 
dozvučet   doznít, utichnout              1 535 
doždát     skončit ždání (bás.)           1 535 
doždímat   dokončit ždímání               1 535 
dožehat    přestat žhnout (říd.)          1 536 
dožehlit   dokončit žehlení               1 536 
dožehnat   dokončit žehnání               1 536 
dožíhat    přestávat žhnout               1 536 

dožlučit   rozhněvat (nář.)               1 537 
dožvanit   přestat žvanit                 1 537 
drabina    žebřík nad žlabem s pící(nář.) 1 537 
drabík     druh mechu                     1 537 
dragónka   dragounská čepice (nář.)       1 539 
dral       impulsový moment               1 541 
dram       citoslovce/jednotka váhy       1 541 
dramový    souvisej. s dramatem (říd.)    1 542 
dranc      drancování (zast.)             1 543 
draň       tenké prkno (nář.)             1 543 
drapačka   piplavá práce (říd.)           1 543 
draslavě   chraplavě                      1 545 
drasnit    ježit (nář.)                   1 545 
drasticí   škrabací (na vlnu)             1 545 
dražďák    severoamerický dikobraz        1 548 
dražiště   drážní prostor                 1 549 
drábec     součást předku pluhu           1 537 
drábová    drábova žena                   1 538 
drápník    brzda u saní (nář.)            1 544 
drápoš     vačnatý savec                  1 544 
drásnout   škrábnout (říd.)               1 545 
drásta     tříska (říd.)                  1 545 
drátnice   tažná stolice                  1 547 
drážlivý   dráždivý (říd.)                1 549 
drbný      kdo poškrábe (svědícího-zast.) 1 550 
drčák      křikloun                       1 550 
drčka      štuchanec (nář.)               1 550 
drdat      vydávat drnčivý zvuk           1 550 
drebola    štěbetal (zast.)               1 550 
drebolit   štěbetat (zast.)               1 551 
dreptit    cupitat, dupotat (říd.)        1 551 
dresovat   přísně vycvičovat              1 551 
drhávat    opětovně drhnout (říd.)        1 551 
drhlačka   drhlen (zast.)                 1 551 
drhlit     drhnout (konopí, len)          1 551 
drhlíř     tkadlec který drhne            1 551 
drhlířka   tkadlena která drhne           1 551 
drhlo      tkalcovský nástroj             1 551 
drchlice   špatná chatrná peřina          1 552 
drchnice   zcuchaná sláma                 1 552 
drchota    tlachal                        1 552 
drchta     hubatá ženština                1 552 
drittel    soudek na máslo                1 552 
drkač      chřástal                       1 552 
drkocení   drnčení zvonku                 1 553 
drkolit    drkocat (říd.)                 1 553 
drkotný    drkotající (říd.)              1 553 
drktat     drkotat (nář.)                 1 553 
drmek      sporýšovitá rostlina           1 553 
drnčátko   mláďátko (slang.) - viz errata 1 564 
drndačka   dětská hračka - brumajzl       1 554 
drnit      obkládat drnem                 1 554 
drnitý     podobný drnu                   1 554 
drobilka   stroj na drobení kamene        1 556 
drobka     malé množství (nář.)           1 557 
drobnina   droboť                         1 557 
drobošť    drobotina                      1 559 
drobotka   drobotina (říd.)               1 559 
drobotný   drobný, droboučký (říd.)       1 559 
drobtek    drobek (říd.)                  1 560 
droguet    vzorkovaná hedvábná tkanina    1 560 
drops      starší druh jeřábů (tech.)     1 561 
dros       usazenina dehtu                1 561 
drosofor   rozprašovač                    1 561 
drozda     drozd (nář.)                   1 561 
drozní     drozdí (nář.)                  1 561 
dršč       drn (nář.)                     1 562 
drštička   tlamička                       1 562 
dršťkatý   hubatý                         1 562 
dršťkáč    tlusťoch, nařvanec             1 562 
drtinák    plivátko s drtinami (nář.)     1 563 
drtka      rozdrcená věc                  1 563 
drtký      drtící se (říd.)               1 563 
drtník     zařízení pro drtiny            1 563 
drum       citoslovce (říd.)              1 565 
drumle     brumle-hud. nástroj brumajzl   1 565 
druženka   družička (nář.)                1 566 
družický   týkaj. se družice (říd.)       1 566 
družství   přátelský poměr (říd.)         1 567 
drvařka    žena drvaře (nář.)             1 567 
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drviště    paseka                         1 567 
drvolom    vichr kácející stromy          1 568 
drvoměr    dřevoměr (říd.)                1 568 
dryákový   týkaj. se dryáku               1 568 
drylich    druh látky                     1 568 
drýbek     krapet                         1 568 
drzkost    drzost (říd.)                  1 568 
drzký      drzý (říd.)                    1 568 
dřachat    tlachat (nář.)                 1 572 
dřachtat   tlachat, žvanit (nář.)         1 572 
dřebení    katalepsie                     1 572 
dřepějka   sedavá ženská (nář.)           1 572 
dřepič     kdo rád dřepí (říd.)           1 572 
dřeštěl    dřišťál (nář.)                 1 572 
dřevek     lignit (říd.)                  1 573 
dřevěnáč   dřevěný dům (říd.)             1 573 
dřevěnek   dřevák (nář.)                  1 573 
dřevnice   dřevník (říd.)                 1 574 
dřevorub   dřevorubec (říd.)              1 575 
dřilka     dříčka (říd.)                  1 576 
dřímalec   kdo duševně dřímá (říd.)       1 575 
dřímka     krátký, lehký spánek (říd.)    1 576 
dřímotat   podřimovat (říd.)              1 576 
dřímotka   příjemné dřímání               1 576 
dříp       dřepení (říd.)                 1 576 
dřípa      dřepení (říd.)                 1 576 
dřípalka   dřípatka (nář.)                1 577 
dřípat     tlachat (říd.)                 1 577 
dřízda     nadávka sedlákům (nář.)        1 578 
dřízka     tříska (zast.)                 1 578 
dštivý     deštivý (říd.)                 1 578 
duálnost   dvojitost, podvojnost (říd.)   1 578 
dubcový    dubový (říd.)                  1 578 
dubit      tříslit                        1 579 
dubňák     dubeňák (nář.)                 1 579 
dubovec    dubová hůl                     1 579 
dubovník   choroš / rod můr               1 579 
dubsko     dubový les (říd.)              1 579 
dučka      přeskok dučmo                  1 579 
dudáče     dudácké dítě                   1 579 
dudáčí     dudácký (říd.)                 1 580 
dudec      dumlík                         1 580 
dudečky    menší dudy                     1 580 
dudičky    menší dudy                     1 580 
dudkový    týkaj. se dudka                1 580 
dudlidat   vydávat zvuky jak linduška     1 580 
duerna     dva archy vkládané do sebe     1 580 
duetino    dueto (zdrob.)                 1 580 
duetový    týkající se dueta              1 581 
duhanin    tabáková náhražka              1 581 
duhovák    duhový pták                    1 581 
duhování   míhavá pestrost (říd.)         1 580 
duhovice   kosatcovitá rostlina           1 581 
duhovina   duhy sudu (říd.)               1 581 
duhovost   podstatná vlastnost duhy       1 581 
duchmat    potlačovat (nář.)              1 583 
duchopis   popis ducha (říd.)             1 584 
duchověda  nauka o duchu                  1 584 
duchozpyt  zkoumání ducha (říd.)          1 585 
duk        kočkodanovitá opice            1 585 
dukla      nevydřevěná šachta             1 586 
dulíček    dolíček (nář.)                 1 587 
dum        citosl. zvuku basy             1 587 
dumavec    kdo dumá (říd.)                1 588 
dumec      člen dumy - sněmu (říd.)       1 588 
dumně      zádumčivě                      1 588 
dumský     týkaj. se dumy-sněmu (říd.)    1 589 
dunda      citosl. označující pohyb       1 589 
dundel     svazek (nář.)                  1 589 
dunder     sedlina ze štávy cukr.třtiny   1 589 
dunďa      citosl. označující pohyb       1 589 
dunidlo    lodní píšťala                  1 589 
duotisk    dittochromie                   1 590 
dupačka    tančírna (říd.)                1 590 
dupal      kdo rád dupe                   1 590 
dupanda    tančírna, dupačka (říd.)       1 590 
dupárna    tančírna (lid.)                1 590 
dupín      delfín (říd.)                  1 590 
duran      pavián                         1 591 
duresko    dehtová lepenka                1 592 

durinka    druh slepic                    1 592 
durmaní    durmanu vlastní                1 592 
durofekt   druh dehtové lepenky           1 592 
duspivo    pijan piva                     1 594 
dusvíno    piják vína (říd.)              1 594 
dušavý     ztlumený (říd.)                1 595 
dušeně     tlumeně                        1 596 
dušenina   dušené maso                    1 596 
dušepis    popisná psychologie (říd.)     1 596 
dutenka    mořský plž                     1 598 
dutinák    nástroj na soustružení dutin   1 598 
dutozubý   mající duté zuby               1 598 
duvadlo    dmychadlo                      1 599 
duž        včelí tmel                     1 602 
dužinák    štípačka dužin                 1 602 
dužinový   týkaj. se dužiny               1 602 
dužit      činit silným                   1 602 
dužitSe    hrát duhovými barvami (říd.)   1 602 
dužně      šťavnatě, masitě (říd.)        1 603 
dužný      šťavnatý, masitý/duhový (říd.) 1 603 
důchoda    správce důchodů                1 583 
důchodník  důchodní-správ.důchodů (zast.) 1 584 
důlčitSe   mít důlky (říd.)               1 586 
důlec      dolík (říd.)                   1 586 
důsah      dosah                          1 592 
důsled     důsledek (říd.)                1 593 
důvodit    uvádět důvody (zast.)          1 602 
důvodnit   odůvodňovat (říd.)             1 601 
dvaciáš    dvacetikrejcar. mince (zast.)  1 604 
dvakráte   dvakrát                        1 604 
dvandva    typ gramatického kompozita     1 605 
dveřnice   vrátná (říd.)                  1 606 
dvénásob   dvojnásobně (říd.)             1 605 
dvíčák     dvojitý úl                     1 606 
dvojačka   srostlina dvou plodů           1 606 
dvojběh    běh tam a zpět                 1 607 
dvojbod    dvojitý bod                    1 607 
dvojbytí   soužití dvou osob              1 607 
dvojčet    zapotovitý strom               1 608 
dvojčitý   dvojnásobný                    1 608 
dvojdobí   časový úsek složený z 2 období 1 608 
dvojdobý   trvající dvě doby              1 608 
dvojhák    dvojhákovnice                  1 609 
dvojhra    dvouhra                        1 609 
dvojhubý   mající dvě tlamy (klíč)        1 609 
dvojchodý  s dvojím stoupáním             1 609 
dvojicí    rozdělující na dvě části       1 610 
dvojkrok   dvojitý krok                   1 611 
dvojkříž   dvojitý kříž                   1 611 
dvojmoc    druhá mocnina                  1 611 
dvojnit    dvojitá nit                    1 612 
dvojnohý   mající dvě nohy                1 612 
dvojokno   dvojité okno                   1 613 
dvojoký    mající dvě oči                 1 613 
dvojpáka   přístroj k vytahov. stavidel   1 613 
dvojpony   malý svalnatý kůň              1 613 
dvojřadě   ve dvou řadách                 1 614 
dvojřadý   mající dvě řady                1 614 
dvojříčí   rozdvojení řeky                1 614 
dvojsek    dva rychlé seky                1 614 
dvojskok   dvojnásobný skok               1 614 
dvojsvit   dvojité světlo                 1 615 
dvojšik    dvojí řada                     1 615 
dvojšvih   dvojitý švih                   1 615 
dvojtón    dvojitý hlas                   1 616 
dvojústí   vrozené zdvojení úst           1 616 
dvojverš   dvojverší                      1 616 
dvojvůz    dvojitý vůz                    1 617 
dvorcový   týkaj. se dvorce               1 617 
dvorkový   k dvorku příslušný             1 618 
dvořitel   nápadník                       1 619 
dvořka     dvořanka (zast.)               1 619 
dvouček    dva krejcary (nář.)            1 619 
dvouhmat   dvojhmat                       1 609 
dvoukrok   dvojitý krok                   1 611 
dvoulitr   dvoulitrová nádoba             1 620 
dvouročí   doba dvou let                  1 621 
dvouskif   skif pro dva veslaře           1 614 
dvouzpěv   dueto                          1 617 
dvouzubý   mající dva zuby                1 617 
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dyadika    nauka o dvojčíselné soustavě   1 622 
dyadový    dyadický                       1 622 
dydidá     citosl. zvuku hud. nástrojů    1 622 
dydy       citosl. hlasu hrdličky         1 622 
dyha       dýha (říd.)                    1 622 
dymadlo    dmychadlo                      1 624 
dymie      kalhotové roucho mohamedánů    1 624 
dymný      způsobující dým                1 625 
dyšně      dušně                          1 627 
dyžka      malá dýha                      1 627 
dýhařka    dýhovačka, dýhovka             1 622 
dýhovina   dřevo na dýhy                  1 623 
dýchavý    dýchající (říd.)               1 623 
dýkovitý   mající podobu dýku             1 624 
dýmčisko   dýmka (nář.)                   1 624 
dýmčiště   dýmka (nář.)                   1 624 
dýmčit     kouřit z dýmky (říd.)          1 624 
dýnař      pěstitel dýní (říd.)           1 626 
dýzna      dýza                           1 627 
dzup       citosl. temného zvuku          1 627 
džamie     mohamedán. kostel              1 627 
džehenna   peklo mohamedánů (říd.)        1 627 
džignout   bodnout (nář.)                 1 627 
džubnout   rýpnout, bodnout (nář.)        1 628 
ďasovsky   po čertech                     1 359 
ďasovský   čertovský                      1 359 
ďáblátko   mladý ďábel (říd.)             1 350 
ďáblovat   zaklínat se ďáblem (říd.)      1 350 
ďáblový    ďábelský (říd.)                1 351 
ďáblův     ďábelský                       1 351 
ďáchant    ďas (říd.)                     1 351 
ďjó        potakující citoslov.           1 433 
ďoura      díra                           1 526 
ďovírka    dírka (nář.)                   1 529 
ďubatý     poďobaný                       1 578 
ďučka      skvrnka (nář.)                 1 579 
ďuky       dětská hra (nář.)              1 586 
ďunďa      citosl. označující pohyb       1 589 
earlský    týkající se earla              1 629 
ebenista   umělecký truhlář               1 629 
ebenovat   vykládat ebenem                1 629 
ebionita   stoupenec Ebiova učení         1 629 
eblis      ďábel u mohamedánů             1 629 
eblisa     ďábel u mohamedánů             1 629 
eburin     umělá náhrada slonoviny        1 629 
eče        pobídka koně (nář.)            1 630 
edamský    pocházej. z Edamu              1 630 
edilství   úřad edila                     1 630 
Edomita    člen edomského národa          1 630 
edomský    týkaj. se Edomu                1 630 
efef       výtečně                        1 630 
efektuál   vykonavatel politic. programu  1 631 
efébí      jinošský (říd.)                1 630 
efébní     jinošský                       1 630 
egalista   hlasatel rovnosti              1 632 
egální     lhostejný                      1 632 
egrenace   mechanické odlučování semen    1 633 
ehej       citosl. jásotu (zast.)         1 634 
eheu       citosl. nářku, kašlání (říd.)  1 634 
ehle       ejhle (nář.)                   1 634 
echa       ozvěna (říd.)                  1 634 
eche       citosl. odkašlávání            1 634 
echech     citosl. odkašlání              1 634 
echelon    odřad, sled, formace           1 634 
echhi      citosl. smíchu                 1 634 
echi       citosl. smíchu                 1 634 
echolal    člověk stižený echolálií       1 634 
eidetik    člověk schopný eidetiky        1 635 
eirenika   ektenie                        1 635 
ejajá      citosl. jásavého zvolání       1 635 
ejekt      druh počitku                   1 635 
ejže       citosl. podivu, jakže (nář.)   1 635 
ekchymosa  krevní podlitina               1 635 
eklipsní   týkaj. se zatmění              1 636 
ekonomát   hospodář. oddělení v úřadě     1 636 
ekonomní   ekonomický (říd.)              1 637 
elegičný   elegický (říd.)                1 640 
elemoš     škumpovitá rostlina            1 644 
elentový   sloní, ze slonoviny (zast.)    1 644 
eleron     křidélko u letadla             1 644 

elfí       týkající se elfa               1 644 
eliška     sýr smích.s mlékem atd..(nář.) 1 645 
eliškový   zhotov. z elišky (nář.)        1 645 
eluční     týkající se eluce              1 646 
emailář    dělník pracující s emailem     1 646 
emerita    duchovní ve výslužbě           1 647 
emersní    vynořený                       1 647 
emfyteut   dědičný pachtýř, zákupník      1 647 
emilián    hrnčířská hlína                1 648 
eminovat   vynikat (říd.)                 1 649 
emoisin    slovníkový formát              1 649 
empirém    poučka plynoucí ze zkušeností  1 649 
emporie    trh, emporium                  1 650 
emulační   řevnivý (říd.)                 1 650 
emulsin    enzym obsažený v mandlích      1 651 
emulsor    přístroj na přípravu emulsí    1 651 
emuový     podobný emu                    1 651 
emžský     pocházej. z Emže               1 651 
engymetr   dálkoměr                       1 652 
ensiláž    typ siláže                     1 653 
ententa    dohoda                         1 654 
entopsie   zření tělísek uvnitř samot.oka 1 654 
entozoon   cizopasník                     1 654 
enuresa    bezděčné pomočování            1 655 
eocénní    eocénový                       1 655 
eolina     Aeolova harfa                  1 655 
epikur     smyslník                       1 657 
epikurec   epikurejec                     1 657 
epikurej   epikurejec                     1 657 
epismus    epický ráz (říd.)              1 658 
eponymní   týkaj. se eponymu              1 660 
erbínka    bylina holubí (lidový lék)     1 661 
ererere    citosl. ptačího hlasu          1 661 
eskuriál   merinová vlna                  1 665 
eskymo     suknovitá tkanina              1 665 
essej      člen židov. mniš. organizace   1 666 
essejský   týkající se essejů             1 666 
estratto   jednoduchá výhra v loterii     1 668 
etherní    éterický (zast.)               1 669 
etherský   éterický (zast.)               1 669 
etienka    druh písma                     1 670 
etienne    druh písma                     1 670 
etiolin    žlutý pigment bělených rostlin 1 670 
etol       látka k pohonu výbuš. motorů   1 671 
etui       pouzdro, schránka              1 671 
etuj       pouzdro, schránka              1 671 
eusebie    bázeň boží                     1 673 
evase      uniknutí                       1 674 
evha       výzva potahu k zastavení       1 674 
evikční    týkající se ručení             1 675 
evonym     brslen                         1 676 
evonymus   brslen                         1 676 
exkvisní   exkvisitní (říd.)              1 683 
exosmosa   prolínání navenek              1 684 
expandní   rozpínavý                      1 684 
expansit   izolační hmota                 1 684 
expensní   týkaj. se skuteč. nákladů      1 685 
expiace    usmíření                       1 686 
exposita   správce farní expositury       1 687 
exšéf      bývalý šéf                     1 688 
extatika   extatický stav                 1 689 
externát   opak internátu                 1 690 
eyra       šelma z čeledi koček           1 691 
écart      ekart, rozdíl mezi kursy ...   1 629 
écrasé     jemně upravená kozinka         1 630 
éla        tramvaj (slang.)               1 638 
éponge     řídka bavlněná tkanina         1 660 
fabiánec   člen Fabián. společnosti       1 692 
fabijský   fabiánský                      1 692 
fabiovec   člen Fabián. společnosti       1 692 
fabius     člen Fabián. společnosti       1 692 
fabriče    dítě továrny (říd.)            1 692 
fabrikář   dělník (nář.)                  1 693 
faciálně   obličejově                     1 693 
fackový    týkaj. se facky                1 694 
fačalit    šátek, kapesník (zast.)        1 694 
fadián     nudný člověk                   1 694 
fadyján    nudný člověk                   1 694 
fafrněk    příkolní kroužek, příkolník    1 694 
faganský   fakanský                       1 694 
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faiseur    strůjce, hotovitel (říd.)      1 695 
fajčice    dýmka (říd.)                   1 695 
fajnidlo   parádnice (nář.)               1 695 
fajnost    jemnost, fajnovost (nář.)      1 695 
fajruňk    konec práce (lid.)             1 696 
faka       špatný kůň (nář.)              1 696 
fakanský   týkaj. se fakana               1 696 
fakcios    vášnivý straník                1 696 
faktorek   činitel                        1 696 
faktotum   něčí pravá ruka                1 697 
falb       plavý kůň (nář.)               1 697 
falcgráf   říšské kníže                   1 697 
Falcko     Falc, číst Německa             1 697 
falcovní   falcový                        1 698 
faldatý    mající mnoho faldů             1 698 
fallotní   taškářský, podvodnický (říd.)  1 698 
falsovat   měnit se                       1 699 
falšéř     padělatel                      1 699 
famfár     větroplach                     1 699 
famfrda    potrhlý člověk                 1 699 
famfrně    treta                          1 699 
famfrňoch  chochol (zast.)                1 699 
familiár   důvěrně známý                  1 699 
fanální    týkaj. se fanálu               1 700 
Fandička   domácky Františka              1 700 
fandovat   stranit (lid.)                 1 700 
fanfární   týkaj. se fanfáry              1 701 
Fanička    domácky Františka              1 701 
Faník      domácky František              1 701 
fanon      součást papež.mešního vystroj. 1 701 
fanta      ztřeštěnec                     1 701 
fantaska   maska fantastické ženy (říd.)  1 702 
faraonka   egypt. vládkyně                1 704 
farečka    fara (zdrob.)                  1 704 
faro       druh karetní hry               1 705 
farový     týkající se fara (karet.hry)   1 705 
fařička    fara (zdrob.)                  1 705 
fasovní    týkaj. se fase-přiznání jmění  1 706 
fašé       rozhněvaný                     1 706 
fašinový   týkaj. se fašiny - hatě        1 706 
fatál      fatální                        1 706 
fatálný    fatální (říd.)                 1 707 
fatitSe    lichotit se (zast.)            1 707 
faturan    umělá izolační hmota           1 707 
faunisko   smyslná osoba                  1 707 
faunka     žena podobná faunu             1 707 
favoris    dlouhé licousy                 1 708 
fármo      vazák                          1 705 
fártový    pojezdný                       1 705 
fedrovný   dovolující (zast.)             1 709 
feinting   zálud                          1 710 
feláb      vojen. dovolená (slang.)       1 710 
feláctví   feldvéblovství                 1 710 
Felda      domácky Felix                  1 710 
felibr     člen provensálského spolku     1 710 
Felíček    domácky Felix                  1 711 
feluka     malá plachetnice               1 711 
fendovák   exekutor                       1 711 
fení       týkaj. se feny (říd.)          1 711 
feriář     soudní protokol                1 712 
ferka      ferina (nář.)                  1 712 
fernajz    fermež (lid.)                  1 713 
ferula     odznak cechmistrů/rychtářů     1 713 
fetišér    vládce nad fetiši              1 714 
fexír      pojistka na zámku (zast.)      1 715 
fezek      menší fez                      1 715 
fezíček    malinký fez                    1 715 
féerik     kdo chápe svět jako féerii     1 710 
fél        feldvébl (slang.)              1 710 
féla       feldvébl (slang.)              1 710 
fiakrový   týkaj. se fiakru               1 715 
fialoví    fialová barva (říd.)           1 716 
fic        citosl. pádu hmyzu do vody     1 716 
ficek      náměstek, příručí              1 716 
fič        citosl. rychlého útěku         1 716 
fidel      smyčcový hudeb.nástroj (zast.) 1 717 
fifidlo    vrtošivá lehkomysl.žena (říd.) 1 717 
fifififi   citosl. hvízdání šeptem        1 717 
fifka      půl žejdlíku (nář.)            1 717 
fiflátko   vyfintěný panáček              1 717 

fiflení    parádění (říd.)                1 717 
fiflit     parádit (říd.)                 1 718 
figárko    krátký ženský kabátek          1 718 
figlář     vychytralý člověk (nář.)       1 718 
figurně    obrazně (říd.)                 1 719 
fichu      fiší                           1 727 
fijt       citosl. hvízdnutí              1 719 
fijů       citosl. hvízdání               1 719 
fiktilie   hrnčířské nádobí               1 720 
fiktivný   fiktivní (říd.)                1 720 
fikula     chytrák                        1 720 
fikulka    chytráček                      1 720 
filipit    šveholit, štěbetat             1 722 
filipka    druh hrušky                    1 722 
filkař     hráč filků                     1 722 
filtrant   dělník který filtruje (říd.)   1 724 
filtrař    dělník který filtruje          1 724 
filtrák    dělník který filtruje (říd.)   1 724 
finál      finále                         1 724 
fiorita    ozdoba                         1 726 
fión       parádník, fešák (lid.)         1 719 
fiónsky    parádnicky                     1 719 
fiónský    parádnický                     1 719 
firmovat   dávat si firmu/podpisovat      1 726 
firnajz    fermež (lid.)                  1 713 
fiška      povětrnostní tabulka           1 727 
fiť        citosl. hvízdání stehlíka      1 727 
fixfagot   citosl. klení                  1 728 
fixír      fixativ                        1 728 
fífa       nehospodárná žena              1 717 
fíík       citosl. náhlého ukončení       1 719 
fíjů       citosl. hvízdání               1 719 
fíkař      prodavač fíků                  1 719 
fíkorodý   plodící fíky                   1 720 
fjí        citosl. hvízdání střel         1 728 
flammeri   studené moučné jídlo...        1 730 
flandavý   set tam se plácající (lid.)    1 731 
flanelka   flanelová sukně (nář.)         1 731 
flanýrek   flanýlek (lid.)                1 731 
flaus      flauš                          1 731 
flausový   zhotov. z flauše               1 731 
fláčovat   impregnovat látku barvivem     1 728 
flámčík    flámeček (říd.)                1 730 
flámka     potištěná příze                1 730 
Flámsko    Vlámsko                        1 730 
flámsky    vlámsky                        1 730 
flámství   vlámství                       1 730 
flečit     bít                            1 732 
flintice   puška (zast.)                  1 734 
fliňk      rána (zast.)                   1 733 
flísnový   týkaj. se flísny               1 734 
floconné   látka na zimníky               1 734 
floita     flétna (zast.)                 1 734 
florence   lehčí hedváb. tkanina          1 734 
Florik     domácky Florián                1 734 
florista   milovník květin                1 734 
florpost   hlazený hedvábný papír         1 735 
flotovat   snáze se zachytit a trhat-nit  1 735 
floxista   milovník floxů                 1 735 
flórek     tkanina                        1 734 
fňuk       fňukání (říd.)                 1 736 
fňukačka   sentimentální báseň (říd.)     1 736 
fonopor    zaříz.pro souč.telef.a telegr. 1 738 
fontura    seřazení jehel na stávku       1 738 
forejtar   přední jezdec (zast.)          1 738 
formolit   pryskyřičná látka              1 742 
formosní   ladný, lepý                    1 742 
fornýra    uhlazenost                     1 742 
forte      klavír (zast.)                 1 743 
forýr      účetní poddůstojník (zast.)    1 744 
fosforně   fosforečně                     1 745 
fosforní   fosforný (zast.)               1 745 
fosilně    předpotopně                    1 745 
fossil     fosilní člověk                 1 745 
fošňák     hřeb k přibíjení fošen         1 745 
fotík      otec                           1 746 
fotofon    optický telefon                1 746 
fotofor    světélkující plovák            1 746 
foukal     nadutec                        1 748 
foukavý    foukající                      1 749 
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fousačka   pšenice s dlouhými osinami     1 749 
fračí      vyznačující se frakem          1 750 
fragarol   syntetická  vonná látka        1 750 
frajšpás   lidová taneční zábava          1 751 
frakatý    oblečený do fraku              1 751 
Francl     domácky František              1 752 
Frančík    Francouz (hanl.)               1 753 
Franěček   domácky František              1 753 
frange     nitkový okraj tvořící třepení  1 753 
Franík     domácky František              1 753 
franštit   zavádět franc. způsoby         1 754 
frant      švihák                         1 754 
fráče      frak (zdrob.)                  1 750 
fráčkář    městský člověk                 1 750 
frclena    žena kt. nedodělá žádnou práci 1 757 
frcna      žena (hanl.)                   1 757 
frča       druh vázání stuhy (nář.)       1 757 
frčátko    čamrda (zast.)                 1 757 
frče       čamrda (nář.)                  1 757 
frček      kotouček                       1 757 
frdla      třasořitka (nář.)              1 757 
frejařit   namlouvat si (zast.)           1 757 
frejd      znamení k zahájení trhu        1 757 
frejit     oddávat se frejířství          1 757 
frejnost   záletnictví (zast.)            1 758 
freško     rychlý tanec (nář.)            1 759 
fretovat   protloukat se (zast.)          1 759 
frfňák     vosa (nář.)                    1 759 
frigidér   lednička                       1 759 
fripon     šibal, čtverák                 1 759 
frišle     podsvinče (nář.)               1 760 
frišovat   zkujňovat sur. železo          1 760 
frn        citosl. zvuku při vzletu ptáka 1 761 
frrt       citosl. prudkého pohybu        1 762 
Fryg       přísluš. st. maloasij. národa  1 763 
fryžský    pocházej. z Frygie             1 763 
fss        citosl. bolesti                1 763 
fučidlo    větroplach (říd.)              1 763 
fučka      hustá kaše (nář.)              1 763 
fudr       dutá míra na tekutiny          1 763 
fugatový   týkaj. se fugata               1 764 
fugista    skladatel fug (říd.)           1 764 
fugovitě   na způsob fugy                 1 764 
fuch       citosl. hlasu kvíčal           1 764 
fuit       citosl. hvízdavého zvuku       1 764 
fujarník   fujarista                      1 764 
fuka       spára                          1 764 
fukačka    nástroj na foukání             1 764 
fukaly     peníze                         1 764 
fukotat    foukat                         1 765 
fukovat    spárovat                       1 765 
fuksíček   hnědý kůň (zdrob.)             1 765 
fuksík     hnědý koník (lid.)             1 765 
fumáda     vyhlášení poplachu kouřem      1 765 
furiácky   furiantsky (říd.)              1 768 
furiák     furiant (říd.)                 1 768 
furiosní   zuřivý, vzteklý (říd.)         1 769 
fut        citosl. foukání                1 770 
futura     druh písma                     1 770 
fux        světle hnědý kůň (lid.)        1 770 
fuxa       světle hnědý kůň (lid.)        1 770 
fúú        citosl. zavanutí větru         1 770 
fůrař      zloděj kradoucí na fůře        1 768 
fy         citosl. ošklivosti             1 771 
fyse       fysis, tělesný stav            1 771 
fý         citosl. ošklivosti             1 771 
fýza       fyzika (slang.)                1 772 
gagořit    kejhat (nář.)                  1 773 
gajdošit   hrát na gajdy (nář.)           1 773 
galánsky   zamilovaně (říd.)              1 774 
galánský   zamilovaný (říd.)              1 774 
galban     pryskyřice                     1 774 
galbanum   pryskyřice                     1 774 
galein     ftaleinové barvivo             1 775 
galejna    nenáviděné zaměstnání          1 775 
galejový   galejní                        1 775 
galgoň     darebák                        1 776 
galimeta   krvavě červené dřevo           1 776 
galiona    gaelona                        1 776 
galiota    galeota                        1 776 

galon      porta, lemovka                 1 776 
galopin    rychlý posel (zast.)           1 776 
galový     gala                           1 776 
gamašník   výrobce gamaší (říd.)          1 777 
gambo      bombajské konopí               1 777 
gandin     hejsek (říd.)                  1 778 
gardepán   průvodce dívky                 1 779 
garnela    garnát                         1 780 
gaťky      kalhotky (nář.)                2  87 
gaude      veselí (říd.)                  1 781 
gaufrée    reliéf.vzory vytlač. do tkanin 1 781 
gázově     jako gáza                      1 782 
gážovka    knížka pro zápis gáží (říd.)   1 782 
gedanit    pryskyřice                     1 782 
gejsirit   opál. hmota srážej. se v gejz. 1 782 
gelovitý   mající vlastnosti gelu         1 782 
geogenie   nauka o vzniku země            1 787 
geomant    věštec z čar v písku           1 787 
gestový    týkaj. se gesta                1 789 
ghongal    pták z čeledi čápů             1 790 
gigantka   obryně                         1 790 
gichtíček  dna (zdrob.)                   1 790 
gichtový   týkaj. se gichtu (dny)         1 791 
ginestra   kručinka                       1 791 
ginko      jinan                          1 791 
glag       syřiště (nář.)                 1 792 
glaga      syřiště (nář.)                 1 792 
glykosa    glukosa                        1 794 
gnosis     gnose (říd.)                   1 794 
godron     dekorativní ozdoba říms        1 795 
gofel      východoindický kaučuk          1 795 
golfický   golfský                        1 795 
gommart    strom tropické Ameriky         1 796 
Gomořan    obyvatel Gomory                1 796 
gonfalon   praporec                       1 796 
gonoreik   člověk mající kapavku          1 796 
graal      grál                           1 799 
grafitit   odrůda tuhy                    1 799 
granitný   žulový (říd.)                  1 802 
grant      korýtko u scezovací kádě       1 802 
grálový    grálský, týkaj. se grálu       1 799 
green      část golfového hřiště          1 803 
grelota    ozdoba ženských šatů           1 803 
gremiál    liturgické roucho              1 803 
grenáž     způsob pozlacování             1 803 
griblety   řízky pečené v slanině         1 803 
griseta    fr. koketa z děln. třídy       1 804 
grisetka   fr. koketka z děln. třídy      1 804 
grisetní   týkaj. se grisety              1 804 
groomský   týkaj. se grooma               1 805 
gruntový   týkaj. se gruntu               1 807 
guipura    druh krajky                    1 809 
guláč      širák (nář.)                   1 809 
gumáč      gumák (zast.)                  1 809 
gummi      klovatina, guma (říd.)         1 809 
gumovna    gumovka-podnik vyr. gum.zboží  1 809 
guň        kabát z houně (nář.)           1 810 
guňa       kabát z houně (nář.)           1 810 
guracha    španěl. tanec                  1 810 
gurmand    gurmán                         1 810 
gymnocyt   "nahá" buňka                   1 811 
gypsař     sádrař                         1 812 
habáněk    míč (nář.)                     1 813 
habřík     strom (zdrob.)                 1 814 
hačadlo    část těla na níž se sedí       1 814 
hačit      orat hákem (nář.)              1 815 
hadatel    hadač (říd.)                   1 816 
haderna    sklad hadrů                    1 816 
hadisko    had                            1 817 
hadooký    mající hadí oči                1 817 
hadoušek   had (zdrob.)                   1 817 
hadovák    druh reje                      1 817 
hadovník   česnek hadí (lid.)             1 818 
hadra      hadr                           1 818 
hadrous    otrhanec (nář.)                1 819 
hadrýš     haléř (slang.)                 1 819 
hadsky     jako had (říd.)                1 819 
hadstvo    hadi (říd.)                    1 819 
haď        kanony (říd.)                  1 815 
hafi       citosl. drobného štěkotu       1 820 
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hafol      houf (nářeč.)                  1 820 
hafoň      hafan                          1 820 
hahaj      citosl. volání na husy         1 820 
haho       citosl. upozornění             1 820 
hajc       citosl. hlazení (říd.)         1 821 
hajcat     hladit (nář.)                  1 821 
hajda      pobádající citoslovce          1 821 
hajdat     chodit                         1 821 
hajdulák   nedbalec, lajdák               1 821 
hajej      citosl. zahánění husí (nář.)   1 822 
hakovka    práce (slang.)                 1 824 
halčivec   červovitý roztoč               1 825 
haldiště   odvaliště                      1 825 
haldulák   nedbalec                       1 821 
halenice   beranice                       1 826 
halulat    hlaholit (nář.)                1 827 
haman      květovaná vlněná látka         1 828 
hamovka    ham                            1 829 
hanačit    mluvit po hanácku (říd.)       1 829 
hanbák     nestoudník                     1 830 
hanbárna   místo hanby                    1 830 
hanbí      týkaj. se hanby (říd.)         1 830 
hanbívat   zahanbovávat                   1 828 
hanbous    hanbář, nestyda (nář.)         1 828 
hančata    obal k ochraně rukávů          1 830 
hančivý    hanlivý (zast.)                1 828 
handra     hadr, cár (nář.)               1 831 
haněl      hanitel (říd.)                 1 832 
hanivý     hanlivý, potupný (říd.)        1 832 
hanlivec   hanitel (říd.)                 1 832 
hanný      hanlivý (říd.)                 1 832 
hanseata   člen hansy (zast.)             1 832 
hanuška    druh brambor. placek (nář.)    1 833 
har        citosl. posměchu (zast.)       1 833 
harantě    harant (zdrob.)                1 834 
harapác    citosl. naznačující pád        1 834 
harašina   vetchá věc                     1 834 
hará       povzbuzovací citoslovce        1 833 
harcovní   týkaj. se harcu (zast.)        1 835 
harcovný   týkaj. se harcu (říd.)         1 835 
hardun     ještěr z čeledi agam           1 835 
harfář     harfeník (zast.)               1 835 
harfnéř    harfeník (zast.)               1 836 
harkovat   orat harkou                    1 836 
harusit    rámusit (nář.)                 1 838 
harušit    dělat rámus (nář.)             1 838 
hasivo     hasicí prostředek (zast.)      1 838 
hasot      štěkot, hlučný rej             1 838 
hašišově   jako hašiš                     1 839 
hau        citosl. volání                 1 840 
haubice    druh děla (zast.)              1 840 
havanka    druh doutníků (říd.)           1 841 
havranně   jako havran (říd.)             1 841 
havranný   havraní                        1 841 
havraň     havrani (říd.)                 1 841 
hazardář   hazardér (říd.)                1 842 
hazucha    hazuka, kabát                  1 843 
hábečky    šatečky (nář.)                 1 814 
hábek      šat (nář.,zdrob.)              1 813 
hábky      šatečky (nář.)                 1 814 
hábočky    šatečky (zdrob.)               1 814 
háčkatě    háčkovitě                      1 815 
háčkatý    opatřený háčkem                1 815 
háha       citosl. uspávání               1 820 
háhej      citosl. uspávání               1 820 
háhičky    citosl. při uspávání dítěte    1 820 
háhinka    citosl. při uspávání dítěte    1 820 
hájc       citosl. vyjadř. hlazení        1 821 
hájinka    malá hájina                    1 822 
hájíček    menší hájík                    1 822 
hájík      menší háj (říd.)               1 822 
hájkový    týkaj. se hájku                1 823 
hájovitý   porostlý háji                  1 823 
hájoví     hájky (říd.)                   1 823 
hákatý     hákem opatřený                 1 824 
hákovák    trestnice (slang.)             1 824 
hálkovec   druh dubu                      1 826 
hápnout    těžce dopadnout                1 833 
házečka    vyhazovačka                    1 842 
hbito      hbitě (nář.)                   1 843 

hebd       chebdí (nář.)                  1 844 
hebdí      chebdí (nář.)                  1 844 
hebeda     nemehlo, hlupák (nář.)         1 844 
Hedvinka   domácky Hedvika                1 845 
Hedvouš    domácky Hedvika                1 845 
hef        sem (nář.)                     1 857 
hegumen    igumen                         1 846 
hehle      dítě (nář.)                    1 846 
hehnidlo   smíšek                         1 846 
hejcat     hýčkat                         1 846 
hejda      citosl. upozornění             1 846 
hejduše    pohanka jedlá                  1 846 
hejkale    hejkalovo dítě (říd.)          1 847 
hejkálek   lesní strašidlo (zdrob.)       1 847 
hejřilec   hýřil (říd.)                   11025 
hejřivec   hýřivec (lid.)                 11025 
hejřivě    hýřivě (lid.)                  11025 
hejřivý    hýřivý (lid.)                  11025 
hejřívat   hýřívat (lid.)                 11025 
hejsovat   výskat, volat hejsa (říd.)     1 847 
hejšedlo   hejčadlo-druh kolébky(nář.)    1 846 
hejže      upozorňovací citoslovce        1 848 
hekták     hektolitr                      1 848 
hektik     souchotinář                    1 848 
helečte    hle (nář.)                     1 849 
heleďte    hle                            1 849 
helejé     hle (nář.)                     1 849 
helejte    hle (nář.)                     1 849 
helekavý   halekavý                       1 826 
helichrys  smil (říd.)                    1 849 
helmatka   vstavačovitá rostlina          1 850 
Helouš     domácky Helena                 1 851 
Heloušek   domácky Helena                 1 851 
Heluše     domácky Helena                 1 851 
helvitka   reformovaná evangelička        1 851 
hemelín    druh přilby (zast.)            1 851 
hemzavec   plahočící se tvor (nář.)       1 851 
hemzot     hemžení (nář.)                 1 851 
hemžení    hemžení (nář.)                 1 851 
hephep     citosl.- posměšný křik na Židy 1 852 
hep-če     citosl. zvuku při kýchnutí     1 852 
hep-čí     citosl. zvuku při kýchnutí     1 852 
heralt     hlasatel (zast.)               1 852 
herbářní   týkaj. se herbáře              1 852 
herdijé    citosl. při klení              1 853 
hergoš     citosl. klení                  1 853 
herhárum   hodně pozdě (nář.)             1 853 
herodián   příslušník židovské sekty      1 854 
heroičný   hrdinský (říd.)                1 854 
heř        halucha (nář.)                 1 855 
hesský     hessenský                      1 856 
heť        citosl.- heč                   1 856 
hev        sem (nář.)                     1 857 
hevaj      sem (nář.)                     1 857 
hevajky    sem (nář.)                     1 857 
hezičký    hezký (říd.)                   1 858 
hééééé     citosl. výsměchu               1 845 
héla       citosl. halekání               1 849 
hiberňák   irský františkán               1 859 
hiberňát   irský františkán               1 859 
hierarch   hierarcha                      1 859 
hihlot     hihňání                        1 860 
hihnutí    zasmání (říd.)                 1 860 
hindle     tamhle (nář.)                  1 860 
hinle      tamhle (nář.)                  1 860 
hladkoun   ryba (?) z čeledi žralounů     1 864 
hladoroj   hladový roj                    1 864 
hlasno     hlasitě (říd.)                 1 867 
hlavec     polštář pod hlavou (nář.)      1 870 
hlavizna   hlava (hanl.)                  1 871 
hlavořez   ukrutník uřezávající hlavy     1 872 
hlavuška   pyskatá rostlina               1 872 
hlazenec   myrtokvětá rostlina            1 872 
hlásečka   hláska (zdrob.)                1 866 
hlásná     žena hlásného                  1 867 
hlášenka   formulář na hlášení            1 868 
hleďák     druh máku                      1 873 
hlej       hlehle (nář.)                  1 874 
hlejme     hlehle (nář.)                  1 874 
hlejte     hlehle (nář.)                  1 874 
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hlelele    citosl. podivu                 1 874 
hlemýždě   dešťovka (nář.)                1 875 
hlesat     mukat                          1 875 
hlinavka   hlinná jáma (říd.)             1 876 
hlinořez   mísidlo hlíny                  1 877 
hlinový    hlínový (zast.)                1 877 
hlístek    háďátko                        1 877 
hlístový   týkaj. se hlísta               1 877 
hlízička   menší hlíza                    1 877 
hlízola    motýlokvětá rostlina           1 877 
hlouk      citosl. zvuku trubky           1 879 
hložec     hloh (zdrob.)                  1 880 
hložek     hloh (zdrob.)                  1 880 
hložný     hlohový                        1 880 
hltač      odvodňovací jáma               1 880 
hltivý     hltavý, pohlcující (říd.)      1 881 
hltoň      rosomák (zast.)                1 881 
hlubač     chrobákovitý brouk             1 881 
hlubní     šachtový                       1 882 
hlučitSe   shlukovat se (nář.)            1 881 
hluchant   nahluchlý člověk               1 883 
hluky      pantofle (nář.)                1 885 
hlupoň     hlupák (zast.)                 1 885 
hlupsky    hloupě, omezeně (říd.)         1 885 
hlupský    hloupý, omezený (říd.)         1 885 
hlupstvo   hloupost, hlupství (zast.)     1 885 
hlušice    bluma                          1 885 
hluza      luza (zast.)                   2 656 
hmatáč     zloděj (lid.)                  1 886 
hmátka     hmátnutí (nář.)                1 886 
hmotařit   mít jen hmotné zájmy           1 887 
hmotitSe   namáhat se (říd.)              1 887 
hmotitý    hmotný, masivní (říd.)         1 887 
hmotní     hmotný (zast.)                 1 888 
hmotnota   hmotnost (říd.)                1 888 
hmoždivý   s námahou dělaný (říd.)        1 888 
hmyzitSe   hemžit se jak hmyz (říd.)      1 889 
hmyzně     hmyzově (říd.)                 1 889 
hmyzný     hmyzový (říd.)                 1 889 
hnáč       ciselovací nástroj             1 889 
hnátivý    se sil. kostmi končetin (říd.) 1 890 
hnátní     týkaj. se hnátu                1 890 
hnedkej    hned (nář.)                    1 891 
hnedkejc   hned (nář.)                    1 891 
hnedlej    hned (nář.)                    1 891 
hnědec     hnědý kůň (říd.)               1 891 
hnědění    brunování                      1 891 
hnědička   hnědá kobyla (zdrob.)          1 891 
hnětačka   hnětadlo                       1 892 
hněvavý    hněvivý (říd.)                 1 892 
hněvávat   uvádívat v hněv                1 892 
hněvour    hněvivý člověk (říd.)          1 893 
hnidař     omezený puntičkář              1 893 
hnidáček   hřeben na hnidy                1 893 
hnidoš     všivec                         1 893 
hnidový    týkající se hnid               1 893 
hnilka     hnilička (říd.)                1 894 
hnilobní   hnilobný (říd.)                1 894 
hnilost    hniloba, hnití (zast.)         1 894 
hnídě      menší hnida                    1 893 
hníkatSe   hádat se, kočkovat se (nář.)   1 893 
hnízdil    pták který má hnízdo           1 895 
hnízdivý   vrtivý, nepokojný              1 895 
hnojicí    sloužící k hnojení             1 896 
hnojík     brouk z čeledi chrobáků        1 896 
hnojový    hnojný (zast.)                 1 897 
hňap       nadávka četníkům               1 889 
hňaps      citosl. chňapnutí              1 889 
hňuhňat    huhňat (říd.)                  1 898 
hňuhňavý   huhňavý (říd.)                 1 898 
hoblovák   lidový tanec na Hlinecku       1 899 
hodečky    menší hody (nář.)              1 900 
hodlání    zámysl                         1 903 
hodovný    hodovní (zast.)                1 905 
hodrkavý   drkotavý (říd.)                1 905 
hofdáma    dvorní dáma (zast.)            1 905 
hoflanec   pohlavek (nář.)                1 906 
hofrát     dvorní rada (zast.)            1 906 
hofrátit   uctívat hodnost hofráta (zast) 1 906 
hoha       citosl. zvuku les.rohu         1 906 

hohaho     citosl. radost. překvapení     1 906 
hohá       citosl. zvuku les.rohu         1 906 
hohou      citosl. výstrahy               1 906 
hochmistr  velmistr řádu (zast.)          1 907 
hojahej    citosl. silného vzrušení       1 907 
hojakat    halekat                        1 907 
hojá       citosl. veselí                 1 907 
hojda      citosl. veselí                 1 907 
hojebný    léčivý (zast.)                 1 907 
hojeboje   hojně (nář.)                   1 907 
hojho      citosl. upozornění (říd.)      1 907 
hokové     kurovití ptáci                 1 908 
hokrle     druh židle (zast.)             1 908 
hokyník    hokynář (říd.)                 1 909 
holas      halas (nář.)                   1 909 
holčátko   děvčátko (říd.)                1 910 
holčizna   holka                          1 910 
holduňk    žebrota (zast.)                1 910 
holoboř    holina                         1 912 
holoholý   pouhoprostý (říd.)             1 913 
holohubý   bezvousý, vyholený (říd.)      1 913 
holokrký   mající nahý krk                1 913 
holonosí   čeleď netopýrů                 1 913 
holoret    rod mechů                      1 913 
holosmeť   plevel                         1 913 
holoty     dřevěný ukazatel cesty (nář.)  1 914 
holous     cit. volání na holuby (říd.)   1 914 
holousek   holub                          1 914 
holovatě   hloupě (nář.)                  1 914 
holovatý   hloupý (nář.)                  1 914 
holovous   mladík bez vousů (říd.)        1 914 
holubka    samice holuba (říd.)           1 915 
homodrom   jednoramenná páka              1 917 
homolatý   mající tvar homole (zast.)     1 917 
homolika   lanýž                          1 917 
homolitý   mající tvar homole (zast.)     1 917 
homonit    znít (nář.)                    1 918 
honáctví   obchod s dobytkem na drobno    1 919 
hončík     řeznický provaz (nář.)         1 919 
honěnost   zkušenost, prohnanost          1 920 
honiště    místo honu                     1 920 
honitva    okrsek (zast.)                 1 921 
honkatSe   houpat se (nář.)               1 921 
honorant   čestný příjemce                1 921 
honos      okázalost (říd.)               1 922 
hont       kus prkna (nář.)               1 922 
hontek     malý kus prkna (nář.)          1 922 
hontový    udělaný z hontů                1 922 
hopasina   skákalka (nář.)                1 923 
hopiesy    mléčné karamely                1 923 
hopity     citosl. naznačující skákání    1 923 
hopkot     poskakování                    1 923 
hoplit     těžkooděnec v starém Řecku     1 923 
hoprdat    pokulhávat (nář.)              1 923 
hopyty     citosl. naznačující skákání    1 923 
horanský   horalský, horský (zast.)       1 925 
horazdit   hubovat (nář.)                 1 925 
horáctví   souhrn vlastností horáků       1 924 
horárna    obydlí horára                  1 925 
horárský   týkaj. se horára               1 925 
horčičný   hořčičný (říd.)                1 925 
Horeb      biblická hora                  1 925 
horebský   týkaj. se Horebu               1 925 
horečnět   být v horečném stavu (říd.)    1 926 
horečno    horečnost (říd.)               1 926 
horendní   hrozně velký (říd.)            1 926 
horení     hořejší (říd.)                 1 926 
hornatět   stávat se hornatým             1 929 
horninný   týkaj. se horniny              1 929 
hornodle   vlásnička (lid.)               1 929 
horovný    horující (říd.)                1 931 
hortulán   strnad                         1 931 
hořavina   hořlavina (zast.)              1 932 
hořavost   hořlavost (zast.)              1 932 
hořavý     hořlavý (zast.)                1 932 
hořčit     činit hořkým (zast.)           1 932 
hořeček    hořec (zdrob.)                 1 932 
hořečka    horečka (nář.)                 1 925 
hořička    menší hora (říd.)              1 933 
hořikvět   hlaváček letní (nář.)          1 934 
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hoříkat    hořekovat (nář.)               1 934 
hořkavo    přihořkle (říd.)               1 934 
hořkota    hořkost (říd.)                 1 934 
hořlavka   kořalka (nář.)                 1 934 
hospodár   někdejší titul valaš. knížat   1 936 
hospodný   hospodský (říd.)               1 938 
hostečný   týkaj. se hostce               1 939 
hostný     hostinný (říd.)                1 940 
hošsky     hošovsky                       1 940 
hošský     hošovský                       1 940 
hošule     hošík                          1 941 
hotar      chotár (nář.)                  1 941 
hotárna    chaloupka pol. hlídače (nář.)  1 941 
hotelný    hotelový (říd.)                1 941 
hotovák    pomocník při plavení vorů      1 941 
houbice    houfnice (zast.)               1 943 
houbovat   skvrnitě vzorkovat houbou      1 943 
houha      citosl. volání na dobytek      1 944 
houkálek   hejkal (nář.)                  1 945 
houletSe   válet se, převalovat se        1 944 
houň       houně (bás.)                   1 944 
houpadlo   kolébadlo                      1 945 
houseňák   houseník                       1 946 
houvin     úvin (nář.)                    7 722 
houž       houžev (nář.)                  1 947 
houže      houžev (nář.)                  1 947 
houžvař    výrobce houžví (zast.)         1 948 
houžvice   houžev (zdrob.)                1 948 
houžvitý   houžvovitý (říd.)              1 948 
hovadice   ovád (lid.)                    1 948 
hovadsky   jako hovado                    1 948 
hovádce    hovádko (zast.)                1 948 
hovorník   hovořící osoba (říd.)          1 949 
hovorno    do řeči (říd.)                 1 949 
hovořil    mluvka                         1 950 
hrabařka   druh samotář. včel             1 951 
hraběna    lidové pojmenování krávy       1 951 
hrablice   hrabice (nář.)                 1 952 
hrabošit   hrabat se, kutit (říd.)        1 952 
hraboun    hrabivec                       1 952 
hračkový   mající ráz hračky              1 953 
hrada      místo k odpočinku při honěné   1 954 
hradelna   stanoviště s hradly            1 954 
hradelný   hradlař                        1 954 
hran       hrana (zast.)                  1 956 
hranatka   koljuškovitá ryba              1 957 
hranitý    mající ostré hrany, hranatý    1 959 
hranivý    hranatý (říd.)                 1 959 
hranítka   faceta                         1 959 
hranost    strojenost (říd.)              1 959 
hratva     zábavná návštěva (nář.)        1 961 
hráb       citosl. naznačuj. karet. výhru 1 951 
hrání      hraní (říd.)                   1 957 
hráňový    týkaj. se hráně                1 959 
hrbec      hrbek                          1 962 
hrbil      přespříliš pokor.člověk (říd.) 1 962 
hrboláč    druh jablka                    1 963 
hrč        boule (nář.)                   1 963 
hrdobce    hrdopýšek                      1 966 
hrdobný    hrdý (říd.)                    1 966 
hrdolepě   hrdě (říd.)                    1 966 
hrdostně   hrdě (básn.)                   1 966 
hrdostný   hrdý (básn.)                   1 966 
hrdouš     hrdý člověk (říd.)             1 966 
hrejk      liják (nář.)                   1 967 
hrejkat    líti (nář.)                    1 967 
hrklač     kokrhel (nář.)                 1 967 
hrklávka   kokrhel (nář.)                 1 967 
hrkna      klepna (nář.)                  1 967 
hrkočkem   hrkotem, crčkem (nář.)         1 967 
hrkotat    hrčet                          1 967 
hrkutat    vrkat (nář.)                   1 968 
hrmový     týkající se hrmy               1 968 
hrnačka    rozhrnovačka                   1 968 
hrnčina    hrnčířské zboží (zast.)        1 968 
hrnčisko   velký hrnec (nář.)             1 968 
hrnčivě    rachotivě jako hlin. nádobí    1 968 
hrnčivý    rachotivý jako hlin. nádobí    1 968 
hrnoulek   hrnek (říd.)                   1 969 
hrobiště   pohřebiště (zast.)             1 970 

hrobně     hrobově (říd.)                 1 970 
hrodek     sklad snopů na poli            1 971 
hrochat    rachotit (říd.)                1 971 
hrochavě   hřmotivě, rachotivě (říd.)     1 971 
hrochavý   hřmotivý, rachotivý (říd.)     1 971 
hrochnout  zarachotit, zahřmět (zast.)    1 971 
hromácký   hřmotný                        1 972 
hromečku   citosl. údivu/zlosti (říd.)    1 974 
hromit     ohromovat (zast.)              1 974 
hromivý    ohromující (říd.)              1 974 
hromnost   ohromnost, mohutnost (říd.)    1 974 
hromstvo   hrome (nář.)                   1 976 
hromši     hrome (nář.)                   1 976 
hromžit    hromovat, láteřit (nář)        1 976 
hrošinec   oddělení hrochů v ZOO          1 976 
hrotitě    zahroceně, ostře (říd.)        1 976 
hrotivý    špičatý (zast.)                1 977 
hrotnice   vrcholový sloupek ve věži      1 977 
hrotovka   tolitovitá rostlina            1 977 
hroudí     hroudy (zast.)                 1 977 
hroudný    týkaj. se hroudy               1 977 
hrový      herní (říd.)                   1 978 
hrozitán   velikán (říd.)                 1 978 
hroznost   hrůza (říd.)                   1 979 
hroznota   hrůza (říd.)                   1 979 
hrstkář    hokynář                        1 980 
hrtán      hrtan (lid.)                   1 980 
hrubačka   hrubé uhlí                     1 980 
hrubant    hrubián (říd.)                 1 980 
hrubání    hroubí                         1 980 
hrubí      část čepele šavle              1 981 
hrubota    hrubost (zast.)                1 981 
hrubsky    hrubě, sprostě (nář.)          1 982 
hrubstvo   hrubství                       1 982 
hruditý    mající širokou hruď (říd.)     1 983 
hruj       hrdloploutvová ryba            1 983 
hrušice    velká slíva (nář.)             1 983 
hrůznost   děsnost                        1 984 
hrůzonoš   kdo nosí hrůzu (říd.)          1 985 
hrvatský   chorvatský (říd.)              1 985 
hryzavka   bolení žaludku                 1 985 
hryzel     pavouk                         1 985 
hryzota    hryzení (zast.)                1 986 
hrýzat     kousat, hryzat                 1 985 
hřbetina   tvar povrchu půdy              1 986 
hřbín      snopek lnu (nář.)              1 987 
hřebčík    hřebeček                       1 987 
hřebecký   týkaj. se hřebce               1 987 
hřebeční   hřebčí                         1 987 
hřebenka   nůž na závity                  1 988 
hřebinec   hřebčinec (říd.)               1 989 
hřebit     rodit (o klisně)               1 989 
hřebílce   nástroj na čištění koní        1 989 
hřebílek   hřebílko-nástr. na čišt. srsti 1 987 
hřebovna   hřebovnice                     1 989 
hřešitel   hříšník (říd.)                 1 990 
hřibáček   hříbek                         1 990 
hřibárna   ústav na past.odchov hřebečků  1 990 
hřibátko   hříbátko                       1 990 
hřibet     hřbet (nář.)                   1 986 
hřišťový   týkaj. se hřiště               1 992 
hřiváč     hřívnatý kůň (říd.)            1 992 
hřivák     hřívnatý kůň (říd.)            1 992 
hřivnový   týkaj. se hřivny               1 992 
hříčkový   týkaj. se hříčky               1 991 
hřídelec   menší hřídel                   1 991 
hřídlo     hřídel (říd.)                  1 991 
hřívat     hřávat                         1 992 
hřízek     kaprovitá ryba                 1 992 
hříž       zařízení k výměně soukolí      1 992 
hřmotil    rámusící osoba                 1 992 
hš         citosl. plašení                1 993 
hubačivý   hubatý (říd.)                  1 994 
hubara     pták z čeledi dropů            1 994 
hubatice   hubatá žena (říd.)             1 994 
hubihrách  záraza (nář.)                  1 996 
hubní      týkaj. se (zvířecí) huby       1 996 
hubotluk   mluvka, tlučhuba (říd.)        1 996 
hubousit   hubovat (nář.)                 1 996 
hubovavý   hubující (říd.)                1 996 
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hučal      bručoun, morous (nář.)         1 996 
hučavka    druh dýmky (nář.)              1 997 
hučidlo    bručoun                        1 997 
hudat      houst, hrát (říd.)             1 997 
hudánka    chocholatá slepice             1 997 
hudebné    dávka z hudby                  1 997 
hudebnět   stávat se hudebním (říd.)      1 997 
hudebno    podstata hudby                 1 998 
hudrman    hubatý muž                     1 999 
huh        citosl. hrůzy                  1 999 
huhukat    houkat (říd.)                  1 999 
huhút      citosl. troubení               1 999 
huchen     hlavatka                       1 999 
hujá       citosl. výskotu ve  zpěvu      1 999 
hukač      bukač (nář.)                   1 999 
hukačka    houkačka, klakson              11000 
hukavec    houkající strašidlo (nář.)     11000 
hukálek    lesní duch (nář.)              11000 
hulačit    hulákat (říd.)                 11000 
hulačivý   povykující (říd.)              11000 
hulanka    hlučná zábava (říd.)           11000 
hulákač    řvoun                          11000 
hulákal    řvoun                          11000 
hulánek    hulán (zdrob.)                 11000 
hulek      mákovitá rostlina              11001 
hulk       lodní trup, starší vyřaz. loď  11001 
human      sůl kyseliny humusové          11001 
humbug     humbuk                         11002 
humbugář   humbukář                       11002 
humenec    humno (nář.)                   11002 
huménko    humno (zdrob.)                 11003 
humínko    humno (zdrob.)                 11003 
humorní    humorný (zast.)                11004 
huncvut    huncút, šelma, darebák         11005 
hundsfot   huncút, šelma, darebák         11005 
hundsfut   huncút, šelma, darebák         11005 
hundsvut   huncút, šelma, darebák         11005 
huněčka    bílý vyšívaný plášť (nář.)     11005 
hunětSe    huňatit se (nář.)              11005 
Hungarie   Uhry                           11005 
huňačina   huňatá věc                     11004 
huňatina   huňatá věc                     11004 
huňka      houněný kabátec                11005 
hupikem    skokem (nář.)                  11006 
hupkavý    poskakující (říd.)             11006 
hupyty     citosl. naznačuj. skákání      11006 
hurdy      prudce (říd.)                  11006 
husačka    husopaska                      11007 
husařit    pěstovat husy na prodej        11008 
husařík    husar                          11008 
husařský   týkaj. se husaře               11008 
husečka    houstička (nář.)               11008 
huselky    housličky (říd.)               11008 
husičkář   obchodník s husami (říd.)      11008 
husinka    husí výkal                     11008 
husitka    stoupenkyně Husova učení       11008 
husitská   druh kněžské čepice            11008 
huska      husička (nář.)                 11008 
huslařík   houslista (říd.)               11008 
huslit     housti (říd.)                  11009 
husník     ohrada pro husy                11009 
husovití   řád ptáků                      11009 
hustič     zařízení na zahušťování        11009 
hustooký   mající hodně ok                11009 
hustost    hustota                        11010 
hutnicky   hutně                          11011 
huťapa     zabedněnec                     11010 
huu        citosl. houkání                11011 
huuu       citosl. houkání                11011 
hužvor     dymnivka (nář.)                11011 
hújat      dovádět (nář.)                 1 999 
húkalka    lesní žínka (nář.)             11000 
húkavka    lesní žínka (nář.)             11000 
húlavice   mračno, oblak (nář.)           11001 
húš        citosl. plašení                11010 
húú        citosl. houkání                11011 
húúú       citosl. houkání                11011 
hůlčice    hůlčička                       11001 
hůt        citosl. troubení na lesní roh  11010 
hvězdýš    řád ostnokožců                 11014 

hvizdový   týkaj. se hvizdu               11015 
hvíždě     kachna hvízdák (nář.)          11015 
hvozdní    týkaj. se hvozdu               11015 
hyberňák   irský františkán               1 859 
hyberňát   irský františkán               1 859 
hyblivý    pohyblivý (říd.)               11016 
hydrolit   hydrid vápenatý                11018 
hydromel   medovina                       11018 
hydrovat   provádět hydrogenaci           11019 
hydrýr     petrolejový éter               11019 
hyenový    týkaj. se hyen                 11019 
hyjat      hýkat (říd.)                   11019 
hypete     šupity                         11023 
hýbací     motorický (říd.)               11015 
hýbavý     pohybující se (říd.)           11016 
hýh        citosl. smíchu                 11019 
hýjení     naříkání (nář.)                11019 
hýk        hýknutí (říd.)                 11020 
hýrat      hýřit (říd.)                   11025 
chabět     chabnout (říd.)                11027 
chabina    prut s listím (nář.)           11027 
chabit     oslabovat, činit chabým (říd.) 11027 
chabota    chabost                        11027 
chabotina  chatrná věc (říd.)             11027 
chadima    nemotora (říd.)                11028 
chadraba   ničema                         11028 
chaganský  chánský                        11028 
chachlácky ukrajinsky (dle Rusů)          11028 
chachlácký ukrajinský (dle Rusů)          11028 
chachlák   rus. přezdívka Ukrajincům      11028 
chachluška rus. přezdívka Ukrajinkám      11028 
chachotat  vydávat zvuky kačera           11028 
chaja      pták z čeledi jeřábů (čaja?)   11028 
chajm      žid                            11028 
chald      Urartejec                      11028 
chaldský   týkaj. se Chaldů               11028 
chalif     kalif                          11028 
chalifa    kalif                          11028 
chambrána  šambrána-architekt.obruba      11029 
chamčivě   chamtivě (nář.)                11031 
chamita    Hamita (říd.)                  1 828 
chandravý  slabý (nář.)                   11031 
chansona   popěvek, šanson                11031 
chaosní    chaotický (říd.)               11031 
chaosový   chaotický (říd.)               11032 
chapový    týkaj. se chappe               11032 
chappe     odpadové floretové hedvábí     11033 
chappový   týkaj. se chappe               11032 
charitas   charita                        11034 
charota    sešlost, vetchost (říd.)       11035 
chasovský  týkaj. se chasy                11036 
chatný     správce tur.chaty              11036 
chatrčník  obyvatel chatrče (zast.)       11036 
chatti     staré země v Malé Asii         11037 
chattijec  obyvatel země Chatti           11037 
chámat     hmatat (nář.)                  11029 
chámotok   samovolný výtok chámu          11030 
chámovina  luza (zastar.)                 11030 
chámovitý  luzovitý, sprostý (říd.)       11030 
chánka     chánova žena                   11031 
chánstvo   chánství                       11031 
chápavec   chápavý člověk (říd.)          11032 
chápot     schopnost pochopit (říd.)      11032 
chátravý   chátrající (říd.)              11036 
chebulový  týkaj. se chebule              11037 
chechnitSe chichotat se (říd.)            11037 
chechtnout chechtavě promluvit (říd.)     11038 
chechtouš  chechtal (říd.)                11038 
chem       citosl. pochybnosti            11038 
chemikus   alchymista (zast.)             11038 
chemosa    zduření oční spojivky          11038 
chemosis   zduření oční spojivky          11039 
cherubek   cherub (zdrob.)                11039 
chester    druh tvrdého sýra              11038 
chch       citosl. smíchu                 11039 
chchch     citosl .smíchu                 11039 
chimérní   chimérický (říd.)              11040 
chimérný   chimérický (říd.)              11040 
chiméří    chimérický (říd.)              11040 
chiné      plamenité vzory na tkaninách   11040 
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chinovat   připr.osnov.nitě k výr. chiné  11040 
chladidlo  chladicí zařízení              11041 
chladnota  chlad (zast.)                  11042 
chlamot    zvuk působený hltáním          11043 
chlamstal  kdo chlamstá                   11043 
chlamtat   chlamstat (nář.)               11043 
chlapí     chlapský (říd.)                11045 
chlasta    ochlasta, pijan (zast.)        11046 
chlastač   kdo hltavě pije (říd.)         11046 
chlastoun  pijan                          11046 
chlácholně chlácholivý (zast.)            11043 
chlácholný chlácholivý (zast.)            11043 
chlámot    chechtot (nář.)                11043 
chlápat    nestřídmě hltat                11044 
chlápnout  zmenšovat se, slábnout (nář.)  11045 
chlástor   druh obuvi (nář.)              11046 
chlebné    peněžitá náhrada za chléb      11047 
chlebnice  skladiště chleba               11047 
chlebovat  jíst chléb (říd.)              11048 
chléveček  menší chlév (říd.)             11049 
chlipně    chlípně, vilně (zast.)         11049 
chlipnost  chlípnost (zast.)              11049 
chlipnout  klesat dolů (zast.)            11049 
chlipot    zvuk narážejícího vod. proudu  11049 
chlist     citosl. šplouchnutí            11049 
chlištět   prudce tryskat (říd.)          11049 
chlípnět   stávat se chlípným (zast.)     11049 
chloptač   záklopka injektoru             11050 
chloratit  chlorátová trhavina            11050 
chlóp      bác (nář.)                     11050 
chlyst     příslušník ruské mystic.sekty  11053 
chmelovod  dráty a tyče k vedení chmele   11054 
chmuř      temnota na nebi(nář)           11055 
chmýřnatý  chmýřitý                       11056 
chňapačka  chňapací udice                 11056 
chňapadlo  chapadlo (říd.)                11056 
chňapák    kdo chňapá                     11056 
chňapka    rukavice na horké nádobí       11056 
chodebný   chodbový (zast.)               11058 
chodek     nitě tvořící osnovu            11058 
choděra    stále chodící osoba            11058 
choďa      čín. podom. obchodník v Rusku  11057 
choďák     štíhle-podpora hřídele pluhu   11057 
choďákový  týkaj. se choďáku              11058 
chochlácky ukrajinsky (dle Rusů)          11028 
chochlácký ukrajinský (dle Rusů)          11062 
chochlák   rus. přezdívka Ukrajincům      11028 
chochlík   hrbol stehenní kosti           11062 
chochluška rus. přezdívka Ukrajinkám      11028 
chocho     citosl. smíchu                 11062 
chocholák  kdo nosí chochol               11062 
chochole   chochol                        11062 
chocholek  chochůlek                      11062 
chocholný  chocholatý                     11062 
chomáčový  týkaj. se chomáče (říd.)       11085 
chorálník  chorální kněz                  11065 
chorej     trochej                        11065 
chorlník   chorální kněz                  11065 
choroduchý choromyslný (říd.)             11066 
chorošec   chorošivitá houba              11066 
chorošník  chorošivitá houba              11066 
chorvát    Chorvat (zast.)                11035 
chorvátka  Chorvatka (zast.)              11035 
chouletSe  koulet se, válet se            11067 
choutečka  libůstka (zdrob.)              11068 
chovít     řídká hlávka zelí (nář.)       11069 
chórek     chór (zdrob.)                  11065 
chórik     skladatel chórů                11065 
chrabřit   činit chrabrým (říd.)          11069 
chramolil  skrblík (nář.)                 11069 
chramtit   shánět                         11070 
chrana     ochrana (říd.)                 11070 
chraptat   chroptět                       11071 
chrastil   hubený člověk (říd.)           11072 
chrámově   jako ve chrámě                 11069 
chráp      jícen (nář.)                   11070 
chrchnout  zachrchlat (říd.)              11072 
chrlivě    jako při chrlení (říd.)        11073 
chromat    kulhat (nář.)                  11074 
chromě     ochromeně (říd.)               11074 

chroupě    druh jablka                    11076 
chrpooký   modrooký                       11077 
chrtina    k lovu nezpůsobilý chrt        11077 
chruj      chamraď (nář.)                 11077 
chrupadlo  mocný chrup (říd.)             11077 
chrupinka  druh cukrovinek                11078 
chrupký    chrupavý (říddce)              11078 
chrupy     citosl. chrupavého zvuku       11078 
chruť      páření                         11078 
chrůna     něco opovrženíhodného (nář.)   11077 
chrysokol  zelený nerost                  11078 
chrysotil  odrůda hadce                   11079 
chřápat    vydávat chřaplavý zvuk         11079 
chřástový  týkaj. se chřástu              11079 
chřestáč   druh jablka                    11079 
chřestič   plašidlo ptáků                 11079 
chřoust    citosl. zvuku při drcení       11080 
chtívatSe  mívat chuť                     11081 
chu        citosl. nechuti                11081 
chudičky   chudičce                       11082 
chuchla    ženská (hanl.-nář.)            11084 
chuchlenec zakuklenec (říd.)              11084 
chuchuchú  citosl. smíchu                 11084 
chumáčí    soubor chumáčů                 11085 
chumáčník  stravovatel (slang.)           11085 
chumáčový  týkaj. se chumáče (říd.)       11085 
chumlitSe  tvořit chumle                  11086 
chumtat    chumlat (nář.)                 11086 
churoučký  ubohoučký (zast.)              11086 
chuřet     churavět (nář.)                11087 
chutnavě   chutně (říd.)                  11088 
chutnavý   chutný (říd.)                  11088 
chúú       citosl. posměchu               11088 
chůdovitě  jako chůdy                     11083 
chůvisko   chůva                          11088 
chůví      týkaj. se chůvy                11088 
chvalička  vychvalovačka (říd.)           11089 
chvasták   mluvka (nář.)                  11090 
chvatič    lovecký pes/orel               11091 
chvatitel  uchvatitel (říd.)              11091 
chvatmo    chvatně (říd.)                 11092 
chvějnost  chvějivost (říd.)              11092 
chvělost   proměnlivost (zast.)           11092 
chvistat   pískat, hvízdat (říd.)         11094 
chvílet    otálet (říd.)                  11093 
chvílový   chvilkový (říd.)               11094 
chvojčina  vřes (nář.)                    11094 
chvor      rybářský koš (říd.)            11094 
chvostí    chrastí (říd.)                 11095 
chvošť     přeslička zimní (nář.)         11095 
chvůjka    malá větvička jehličin         11095 
chybinka   chybička (říd.)                11096 
chybnost   mylnost (říd.)                 11096 
chycenec   zajatec (říd.)                 11096 
chyl       schýlení                       11096 
chylan     lobelka                        11096 
chylka     kobyla chodící se skloň.hlavou 11097 
chyšice    chýška (nář.)                  11097 
chytlavka  záludná otázka (říd.)          11100 
chytrota   chytrost (říd.)                11101 
chytřit    rozumovat (říd.)               11101 
iakat      křičet jako osel (říd.)        11103 
ibiš       ibišek                         11103 
ibišový    týkaj. se ibiše                11103 
idealist   idealista (říd.)               11103 
ideječka   myšlenka (zdrob.)              11104 
idejka     myšlenka (zdrob.)              11104 
idiograf   vlastnoruční podpis            11105 
idiota     idiot (říd.)                   11106 
idiotie    idiotství (říd.)               11106 
idiotný    idiotní (říd.)                 11106 
iff        citosl. bolesti                11107 
ih         citosl. odpírání               11107 
ihy        citosl. podivu  (říd.)         11107 
ij         citosl. radosti                11108 
illát      přínos nevěsty                 11109 
implorát   proti komu se podává implorace 11113 
impulsiv   impulsivní člověk              11115 
imunitka   jednání o imunitě              11116 
indijský   indický (říd.)                 11118 

- 17 -



 SLOVO         LEGENDA                                          STR.             SLOVO         LEGENDA                                          STR.

indský     indický (říd.)                 11120 
indurit    bezdýmný střelný prach         11121 
infamace   zneuctění                      11122 
infámně    hanebně                        11122 
infámní    hanebný                        11122 
infirmář   mnich-ošetřovatel              11123 
insignia   insignie (říd.)                11128 
insulán    osadník ostrova                11133 
intrádní   týkaj. se intrády              11142 
inversor   přístroj k rýsov.invers.útvarů 11146 
ionsky     po způsobu Ionů                11147 
ipsismus   egoismus                       11147 
iradé      sultánův výnos                 11147 
isidický   vztahující se k bohyni Isis    11150 
isogamie   rozmnožov. stej.pohlav.buňkami 11150 
isohyeta   spojnice míst se stej.srážkami 11150 
isochasma  spojn.míst stej.poč.polár.září 11150 
isochiona  spojn.míst se stej.množ.sněhu  11150 
isolární   chránící proti odrazu světla   11151 
isolit     materiál pro izolace           11151 
isolírka   isolace (oddělení trestnice)   11151 
isolux     čára stejného osvětlení        11151 
isonefa    spojn.míst se stej.stup.oblač. 11151 
isotacha   spojn.míst stej.rychlosti toku 11152 
iššš       citoslovce hleďme (nář.)       11152 
ištěrka    ještěrka (nář.)                11152 
italoman   milovník Italů                 11153 
iť         citosl. překvapení             11153 
ivanita    poustevník                     11153 
ivorit     druh kreslicího papíru         11153 
izabel     kůň se žlutavou srstí          11153 
izbétka    přístěnek                      11153 
íčkot      nyní (nář.)                    11103 
íchichichi citosl. smíchu                 11107 
ínu        inu (říd.)                     11144 
íšvengr    lovecký nůž                    11152 
jabkový    jablkový (lid.)                11154 
jablák     jablečňák (nář.)               11154 
jablena    kráva (říd.)                   11155 
jablenka   kráva (říd.)                   11155 
jablonný   týkaj. se jabloně (říd.)       11155 
jablovci   vymřelí ostnokožci             11156 
jabor      javor (nář.)                   11156 
Jafet      syn Noemův                     11157 
jagara     hnědý palmový cukr             11157 
jahelna    jímky na jáhly                 11157 
jahelní    týkající se jáhla              11157 
jachat     jechat (nář.)                  11159 
jachtovní  týkaj. se jachty               11159 
jajajaj    citosl. podivu / radosti       11159 
jajvaj     citosl. bědování (židů)        11159 
jakořka    takořka (nář.)                 11161 
jakoubče   jablko uzrávaj. kol sv.Jakuba  11161 
jakoubě    jablko uzrávaj. kol sv.Jakuba  11161 
jalík      dvouveslová loďka              11164 
jalka      hodinkové pouzdro              11164 
jalkář     výrobce hodinkových pouzder    11164 
jalovčák   mladý býk (nář.)               11164 
jalovče    jalůvka (nář.)                 11164 
jalovka    jalovice (nář.)                11165 
jalůvě     jalůvče (říd.)                 11165 
jambosa    myrtovitá rostlina             11166 
jamečný    jamkový                        11166 
jamovec    olivovitá dřevina              11166 
jamský     týkaj. se jámy                 11166 
jamščik    kočí (z ruštiny)               11166 
jamuška    rod jatrovek                   11166 
jančárka   janičářská ručnice             11167 
Janouš     domácky Jan                    11168 
Janoušek   domácky Jan                    11168 
Janušek    domácky Jan (nář.)             11168 
jaoch      citosl. bolesti (říd.)         11168 
jaoj       citosl. bolesti (říd.)         11168 
Japansko   Japonsko (zast.)               11169 
Japonie    Japonsko (říd.)                11169 
jarček     příkůpek (nář.)                11169 
Jarík      domácky Jaroslav               11170 
jarný      jarní (zast.)                  11171 
Jaro       domácky Jaroslav/Jaromír       11171 
jaročko    narcis (říd.,zdrob.)           11171 

jaroduchý  čilý duchem (zast.)            11171 
jaroko     narcis (říd.)                  11171 
Jaromila   zastar. ženské jméno           11171 
jarostný   bujarý, divoký (říd.)          11171 
jarotoký   jaře tekoucí (říd.)            11172 
Jarovít    domnělý bůh války polab. Slov. 11172 
jarový     jarní (zast.)                  11172 
jarský     jarní (říd.)                   11172 
jarus      rostlina kozí noha             11172 
jařemní    jařmový (říd.)                 11172 
jařenka    druh hrušky                    11172 
jařinový   týkaj. se jařiny               11172 
jaříčko    jaro (zdrob.)                  11172 
jas        trumfový svrček v dardě        11173 
jasavě     jásavě (zast.)                 11173 
jasavý     jásavý (zast.)                 11173 
jasek      drobná ryba                    11173 
jasení     jasanový porost (zast.)        11173 
jasenový   jasanový (zast.)               11173 
jasice     létavice (básn.)               11173 
jaspový    pracovaný způsobem jaspé       11177 
jastřit    bystře hledět (nář.)           11177 
jaše       žerty (nář.)                   11177 
jašek      šašek (nář.)                   11177 
jašovat    provádět bláznoviny (nář.)     11177 
jatkář     zaměstnanec jatek (zast.)      11178 
javelin    krátký oštěp                   11178 
javůrčí    javorové mlází (říd.)          11178 
jawista    uživatel vozidel Jawa          11178 
jazourek   vřeckatá houba                 11178 
jazzista   hráč jazzu                     11181 
jazzovat   hrát jazz                      11181 
jádrová    kořalka obsah. výtažek z jader 11157 
jádřit     vybírat ryby z nevodu          11157 
jáhenka    katolická duchovní             11157 
jáhlí      jáhly (říd.)                   11158 
jánky      odrůda brambor (nář.)          11167 
Jánoško    domácky Jan (nář.)             11168 
járček     příkůpek (nář.)                11169 
jägrovka   košile z čisté vlny            11157 
jedák      jazyk (nář.)                   11182 
jedánku    citosl. podivu (říd.)          11182 
jedináč    jedináček (říd.)               11184 
jedinák    jediný syn (říd.)              11184 
jedino     jediná věc                     11185 
jedlinka   jedlová větvička               11186 
jedlomor   druh bejlomorky                11186 
jedlově    jako jedle                     11186 
jednač     vyjednávatel (říd.)            11186 
jednačit   činit jednakým                 11186 
jednák     úl pro jedno včelstvo          11186 
jednočet   jednotné číslo (zast.)         11188 
jednooce   jednostranně (říd.)            11191 
jednopaž   jednou paží                    11192 
jedňák     kůň netáhnoucí v páru          11186 
jedovina   jedovatá látka (říd.)          11199 
jedovitý   jedovatý (říd.)                11199 
jehlovat   hloubit šachtu s použit. pažin 11201 
jehnění    líhnutí ovčích mláďat          11202 
jejdanc    citosl. překvapení             11202 
jejdané    citosl. překvapení             11202 
jejdánky   citosl. překvapení             11202 
jejejej    citosl. překvapení             11202 
jejejku    citosl. překvapení             11202 
jejenkot   citosl. překvapení             11202 
jelčina    síť na ryby                    11203 
jelitář    výrobce jelit                  11204 
jelše      olše (nář.)                    11204 
jelší      olšoví (nář.)                  11204 
jeminku    citosl. překvapení             11204 
jemno      jemně (říd.)                   11205 
jemnocez   filtr na pitnou vodu           11205 
jeřabice   jeřábek (nář.)                 11209 
jeřátko    jarník (ovce)                  11209 
jeřichový  řeřichový (nář.)               11210 
jeřina     jařina (nář.)                  11210 
jesení     podzim (říd.)                  11210 
jesenový   týkaj. se jesenu (stromu)      11210 
Jesus      Ježíš (říd.)                   11212 
Jesusek    Ježíšek (říd.)                 11212 
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jetelák    síto na jetelové semeno        11213 
jevištný   jevištní (říd.)                11214 
jevitel    projevovatel (říd.)            11214 
jezevčit   žít jak jezevec (říd.)         11216 
jezůvě     ryba (jesen)                   11217 
ježák      tkalcovský válec s jehlami     11217 
ježďat     jezdit (nář.)                  11218 
ježiny     ježaté vlasy                   11218 
ježovitě   naježeně                       11219 
ježovitý   mající podobu ježka            11219 
ježunka    druh kaktusu                   11219 
jée        citosl. podivu                 11181 
jégrle     citosl. podivu                 11199 
jézuska    citoslov. podivu               11217 
Jihoital   obyvatel jižní Itálie          11221 
Jihorus    obyvatel jižní Rusi            11221 
jilmovka   hůl z jilmového dřeva          11222 
jinakerý   jiný (říd.)                    11224 
jindaž     jindy (zast.)                  11224 
jindova    jindy (nář.)                   11214 
jinoráz    odrůda amfibolu                11225 
jinotvar   dubleta (říd.)                 11225 
jipatka    starší název alky              11227 
jis        staré označení pro gis         11227 
jiskerný   jiskrný                        11227 
jiskřice   jiskra                         11228 
jistinný   týkaj. se jistiny              11229 
jistýsi    kterýsi (nář.)                 11231 
jiterný    jiterní                        11231 
jizlivka   čeleď samotářských vos         11235 
jícník     jedlík (nář.)                  11220 
jídárna    jídelna (říd.)                 11220 
jídávat    opakovaně jíst                 11220 
jídelna    jídelna (říd.)                 11220 
jíí        citosl. výsměchu               11221 
jííí       citosl. výsměchu               11221 
jílovna    rýžoviště                      11222 
jínění     jinovatka (říd.)               11224 
jítec      jedlík (nář.)                  11231 
jítřivě    jitřivě (zast.)                11234 
jítřivý    jitřivý (zast.)                11234 
jízdecky   koňmo                          11235 
jízdoměr   rychloměr                      11235 
jízva      jizva (zast.)                  11235 
jízvička   jizvička (zast.)               11235 
jízvit     jizvit (zast.)                 11235 
jmel       jmelí (zast.)                  11236 
jmenačka   jmenovkyně (nář.)              11237 
jmenec     jmenovec (nář.)                11237 
jobber     burzovní spekulant             11239 
jobský     neblahý (říd.)                 11239 
Jobův      týkaj. se Joba                 11239 
jodace     jodování                       11239 
jodismus   otrava jodem                   11239 
joditý     obsahující jod                 11239 
jodovací   užívaný při jodování           11240 
jonáctvo   jonáci, mládež (říd.)          11240 
Josefka    domácky Josefa                 11241 
jovišský   týkaj. se Joviše               11241 
jsoucí     možný (nář.)                   11241 
juanství   donchuanství (říd.)            11241 
Jubilate   třetí neděle po Velikonocích   11242 
jubilát    jubilant (zast.)               11242 
Judica     pátá neděle ostní              11242 
juhuhuhu   citoslov. radosti a jásání     11243 
juchavý    připomínající juchání          11243 
jucháč     marnotratník, hýřil (nář.)     11243 
juche      citoslov. radosti a jásání     11243 
juchheja   citoslov. radosti a jásání     11243 
juchták    bota z juchtoviny              11243 
juchuchu   citosl. radosti a jásání       11243 
jujuju     citosl. překvapení/radosti     11241 
jujukat    divit se (říd.)                11244 
julap      úprava léků na způsob sirupu   11244 
jumper     pletená blůza                  11244 
junač      junáctvo (nář.)                11244 
junství    mladistvost (zast.)            11245 
junstvo    junáci (zast.)                 11245 
jurátor    posuzovatel                    11246 
juror      porotce                        11246 

jurovat    porotcovat                     11246 
jus        právnická studia               11246 
južjuž     jižjiž (říd.)                  11248 
jüdlovat   mít charakter.žid. výslovnost  11243 
kaban      ložisko soli                   2   4 
kabanice   svrchní silný kabát (nář.)     2   4 
kabátář    dělník šijící kabáty           2   5 
kabelář    kdo nosí kabelu (říd.)         2   5 
kaberný    týkaj. se kaberny              2   6 
kabonil    stále se kabonící člověk       2   6 
kabřina    obruba (říd.)                  2   7 
kačaba     neobratná osoba                2   8 
kačenec    obecní šatlava (nář.)          2   8 
kačeňák    zařízení k chytání kachen      2   8 
kačerek    kačírek                        2   9 
kačička    kachnička                      2   9 
kačkar     pamírská ovce                  2   9 
kadeřný    kadeřavý (říd.)                2  11 
kadetkář   absolvent kadetky              2  11 
kadidlák   muž prodávaj. kadidlo (zast.)  2  11 
kaditel    osoba vykuřuj.kadidlem (zast.) 2  11 
kadrigát   papír ke kreslení vzorkovnic   2  12 
kadroba    garderoba (zast.)              2  12 
kadrobér   garderobiér (zast.)            2  12 
kaguang    hmyzožravec                    2  13 
kaguár     kuguár (říd.)                  2  13 
kahánec    kahanec (zast.)                2  13 
kahucha    kahuch-pryšcovitá rostlina     2  14 
kahýrka    egyptská pšenice               2  14 
kachlově   jako kachle                    2  14 
kaiserka   druh hrušek (zast.)            2  15 
kajanový   týkaj. se kajanu               2  15 
kakajao    malpovitá opice                2  17 
kakaka     citosl. hlasu hus a kachen     2  17 
kakakaka   citosl. hlasu hus a kachen     2  17 
kakaný     ošklivý, bekaný                2  17 
kakeš      starý tvaroh (nář.)            2  17 
kakrlák    albín                          2  18 
kaktový    kaktusový (nář.)               2  18 
kaktusák   kaktusář (říd.)                2  18 
kakuška    sedmikráska (nář.)             2  18 
kak-kak    citosl. bažanta vábíc. slepici 2  17 
kalafoun   kalafuna (nář.)                2  19 
kalaman    pruhovaná vlněná látka         2  19 
kalák      pytel na pivovarské .kaly      2  19 
kalema     příboj na pobřeží Guineje      2  20 
kalhotáč   dítě v kalhotách               2  22 
kalidlo    látka jíž se zakalují skloviny 2  23 
kalištní   rostoucí v kalištích           2  25 
kalitel    utvrzovatel (říd.)             2  25 
kalka      přenášení kresby pauzákem      2  25 
kalkán     galgán                         2  25 
kalkovat   pořizovat obkres kalkou        2  25 
kalmučka   kazajka z kalmuku (nář.)       2  26 
kalník     kalojem parního kotle          2  26 
kalokvět   liliovitá tropická rostlina    2  27 
kalovitý   bahnitý (říd.)                 2  28 
kamala     jemný prášek z plodů ...       2  31 
kamejče    míšeňské jablíčko (nář.)       2  32 
kamének    kamínek (kniž.)                2  34 
kamíček    kamínek (nář.)                 2  37 
kamžit     skomlit                        2  39 
kancolej   odrůda jelena                  2  42 
kančit     počínat si jak kanec (říd.)    2  42 
kanella    strom                          2  43 
kanigl     štýrský hrozen                 2  44 
kanonik    hudební teoretik               2  45 
kanonka    továrna na děla                2  45 
kantián    kantovec                       2  46 
kantýř     kantnýř (říd.)                 2  47 
kanýrek    volánek                        2  48 
kaňa       opilost, opice (nář.)          2  39 
kaňha      mazal                          2  44 
kapanina   kapalina (říd.)                2  49 
kapaný     s kapáním                      2  49 
kaparka    kapara                         2  49 
kapikap    citosl. kapání                 2  51 
kapkan     přístroj k lapání škodné       2  54 
kapláně    kaplan                         2  54 
kapratý    kaprovitě kropenatý            2  56 
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kaproš     domácí holub                   2  57 
kapsařit   být kapsářem                   2  58 
kapsl      kapsle (říd.)                  2  58 
kaptan     druh pasti                     2  58 
kapustoň   jihoamerická palma             2  59 
karabela   turecká šavle                  2  60 
karafina   karafa                         2  61 
karakan    zvonovina                      2  61 
karapový   týkaj. se karapy               2  62 
karbovec   karbovník - bednář. hoblík     2  64 
karda      rostlina z příbuz. bodláku     2  65 
kardony    kardy                          2  65 
kardy      nepravý artyčok                2  65 
kareta     venkovský vůz                  2  66 
karetový   týkaj. se karety (želvy)       2  66 
karhavý    způsobený drhnutím             2  66 
karlátko   švestka (nář.)/karle (zdrob.)  2  68 
karlin     karolin                        2  68 
karnálně   tělesně (říd.)                 2  69 
karnálný   tělesný (říd.)                 2  69 
karnický   pocházej. z karnienu           2  69 
karniol    karneol (zast.)                2  69 
karnýs     vlnitá žlábkovnice fasády      2  70 
karnýsek   druh hoblíků                   2  70 
karpofag   plodožravec                    2  70 
kartant    kdo provádí kartování          2  72 
kartit     kazit (nář.)                   2  73 
kartonka   kartonová sukně (říd.)         2  70 
kartuška   ozdobná obruba (zdrob.)        2  74 
karuk      vyzí klí                       2  74 
karukový   týkaj. se karuku               2  74 
karyotin   jaderná hmota                  2  75 
kasabár    pokladna (nář.)                2  75 
kasaku     savec z čeledi vačic           2  74 
kasanica   suknice (nář.)                 2  75 
kasavý     troufalý (říd.)                2  76 
kasinář    navštěvovatel kasina           2  77 
kasiňák    navštěvovatel kasina           2  77 
kasovně    se zřetelem na kasu            2  77 
kasuáří    týkaj. se kasuára              2  79 
kašáček    žák prvé třídy                 2  80 
kašák      dělník v cukrovaru             2  80 
kašérský   určený ke kašírování           2  80 
kašina     páka ručního tkalcov. stavu    2  81 
kašinec    pampeliška                     2  81 
kašný      jahelný (nář.)                 2  81 
kaštánka   kaštanové stromořadí           2  82 
katarový   týkaj. se kataru               2  84 
katechový  týkaj. se katechu              2  86 
katinka    odrůda hrušek                  2  87 
katlina    amputační nůž                  2  87 
kaťátka    kaťata (zdrob.)                2  85 
kaťky      kalhotky                       2  87 
kaucička   peněžitá zástava (zdrob.)      2  89 
kavačoun   obloukovitý hřeben             2   4 
kavanč     velký brambor (nář.)           2  91 
kavečka    kavka (zdrob.)                 2  91 
kaviáš     hlaváč obecný                  2  91 
kavoň      havran (nář.)                  2  92 
kayenský   pocház. z města Cayenne        2  92 
kazda      gazda (nář.)                   2  94 
kaziplod   houba krytovřeckatá            2  94 
Káči       domácky Kateřina (nář.)        2   8 
káka       ošklivý (dětsky)               2  17 
kákáká     citosl. hlasu hus a kachen     2  17 
kálivý     znečištující                   2  25 
kápa       velká kapka                    2  48 
kápícl     čejka (nář.)                   2  51 
káral      karatel (říd.)                 2  61 
kárkový    týkaj. se kárky                2  67 
kárnice    káznice (zast.)                2  69 
kární      trestní (říd.)                 2  69 
Kátla      domácky Kateřina               2  87 
kávečka    kávička (říd.)                 2  91 
kávenka    poukázka na kávu               2  91 
kázanost   chování dle disciplíny         2  93 
káznička   kázáníčko (zast.)              2  95 
kázní      kázeňský (zast.)               2  95 
kdáčení    kdákání (říd.)                 2  97 
kdákal     tlachal, tlučhuba              2  97 

kdákodat   kdákat (zast.)                 2  97 
kder       rozvorová ramena zadku vozu    2  98 
kderec     rozvorová ramena zadku vozu    2  98 
kdežež     kdež (zast.)                   2  99 
kdoulový   týkaj. se kdoule               2 100 
kebule     chebule                        2 103 
kečový     týkaj. se keče (v placht.)     2 103 
kejsnout   stávat se kyselým (lid.)       2 488 
kelný      štípatelný (nář.)              2 105 
kelp       popel z hnědých moř. řas       2 105 
kenetron   usměrňovací elektron. trubice  2 105 
kepálek    záletník (zast.)               2 106 
keprovat   tkát s keprovou vazbou         2 106 
keráú      citosl. cukrování hrdličky     2 106 
ketonový   týkaj. se ketonu               2 107 
khan       chán (říd.)                    2 108 
khedivka   druh cigarety                  2 108 
kcha       citosl. pohrdání               2 108 
kchha      citosl. pohrdání, posměchu     2 108 
kchi       citosl. pohrdání               2 108 
kickxie    africká rostlina               2 108 
kikiriki   citosl. kokrhání               2 108 
kinový     biografový (říd.)              2 110 
kipsa      kůže ze zebu                   2 110 
kipsovka   kůže ze zebu                   2 110 
kipsový    týkaj. se kipsy                2 110 
kitaj      čínská polohedvábná látka      2 110 
kitol      vlákna z palmy pálichy         2 110 
kittul     vlákna z palmy pálichy         2 110 
klackář    rváč                           2 111 
kladní     týkaj. se klády                2 113 
klamavec   brouk (nosatec)                2 114 
klanec     rokle (říd.)                   2 115 
klapanda   povídavá žena                  2 116 
klapatý    dolů zkroucený (nář.)          2 117 
klapák     telegrafní přístroj            2 116 
klapěna    kráva s klapatými rohy         2 117 
klapity    citosl. klapavých zvuků        2 117 
klasní     týkaj. se klasy                2 120 
klasovní   klasní (zast.)                 2 120 
klatební   obsahující klatbu (zast.)      2 122 
klatebný   obsahující klatbu (zast.)      2 122 
klábosil   žvanil                         2 110 
klácetSe   klátivě se pohybovat (říd.)    2 111 
klátek     úl (zdrob.)                    2 122 
klátidlo   kláticí se tvor                2 122 
klávat     opětovně klát                  2 123 
klečatý    zakřivený                      2 125 
klečisko   kleč                           2 125 
klehot     skřek (nář.)                   2 125 
klehtat    kloktat (nář.)                 2 126 
klecht     klokot (nář.)                  2 125 
klektavý   klektající                     2 127 
klemp      dřevák (nář.)                  2 127 
klenebně   v podobě klenby                2 128 
klenka     klen                           2 128 
kleňák     klenák                         2 127 
klepač     klapačka (nář.)                2 129 
klepanda   povídavá žena                  2 129 
kleslina   propadlina                     2 132 
klestna    kleště                         2 133 
kleštice   kostra chomoutu                2 133 
klešť      něco svírajícího (zast.)       2 133 
klešťky    klešťové zuby                  2 133 
kletební   týkaj. se kletby (říd.)        2 134 
kletka     klec (nář.)                    2 134 
klidínek   klideček (říd.)                2 136 
kliďaský   klidný (říd.)                  2 136 
klimbavý   kolébavý                       2 140 
klimkat    kolébat se (říd.)              2 140 
klinček    karafiát (nář.)                2 141 
klinčok    karafiát (nář.)                2 141 
klinec     hřebík (nář.)                  2 141 
klingili   citosl. zvuku rolničky         2 141 
klinkář    neumělý básník                 2 141 
klip       zarážka na myslivec. oštěpu    2 142 
klipy      bradla, izolovací kry          2 142 
klisnatý   silný jak kobyla               2 143 
klišovat   vyrábět klišé                  2 143 
klivec     narcisovitá rostlina           2 143 
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kližec     brouk z čeledi paličníků       2 143 
klímota    dřímota (říd.)                 2 140 
klínkový   týkaj. se klínku               2 141 
klínovec   vyhynulý hlavonožec            2 142 
klíšťka    nevyvinutý lusk (nář.)         2 143 
klítka     klec (nář.)                    2 143 
klížil     klížič                         2 144 
klkatění   shlukování do klků             2 144 
klkovitě   podobně jako klk               2 146 
kloakový   týkaj. se kloaky               2 144 
kloca      hadřík (nář.)                  2 146 
klocek     klůcek (říd.)                  2 146 
klocovat   fláčovat                       2 146 
klochtavý  viklavý                        2 147 
klomen     haluz (nář.)                   2 148 
klomeň     haluz (nář.)                   2 148 
kloméněk   haluzka (nář.)                 2 148 
klomínek   haluzka (nář.)                 2 148 
klonec     lichotník (říd.)               2 148 
klonoměr   klinometr                      2 149 
klop       kryt, poklop (zast.)           2 149 
klopicí    potřebný k překlopení          2 149 
klopiště   houf (nář.)                    2 149 
klopivý    dající se sklápět              2 149 
klopkat    klepat (říd.)                  2 150 
klopník    klopkář - hoblík s klopkou     2 150 
kloubník   boxer                          2 152 
kloucek    klůcek (nář.)                  2 152 
klout      klovat (zast.)                 2 153 
klouzač    bruslař (zast.)                2 153 
klovaň     zobák (nář.)                   2 154 
klovatý    obsahující klovatinu           2 154 
klovák     zobák                          2 154 
klovitý    obsahující klovatinu           2 154 
klubčitý   klubkovitý                     2 154 
klubec     zobák                          2 154 
kluběnka   srha laločnatá                 2 154 
klubman    člen klubu                     2 155 
kluče      klučenina                      2 155 
klučiště   kluk                           2 156 
klučka     nářadí na dobývání pařezů      2 156 
klučovat   překopávat (nář.)              2 156 
klukovat   být jako kluk (říd.)           2 156 
klukva     klikva                         2 156 
klutat     polykat (nář.)                 2 157 
klutek     malý doušek (nář.)             2 157 
kluz       zhlaví domovní stoky/klouzání  2 157 
kluzařka   bruslařka (zast.)              2 157 
kluzavka   část kulometu                  2 157 
kluzník    kluzák                         2 157 
kmásnout   udeřit (nář.)                  2 158 
kmení      kmenoví (zast.)                2 158 
kmenopis   vývoj dle odlišnosti kmenů     2 158 
kmenovka   tyč k měření kmenů             2 158 
kmihavý    kmitavý, kývavý (říd.)         2 160 
kmitadlo   přístroj dávaj. kmitavé světlo 2 160 
kmitoměr   periodometr                    2 162 
kmínkový   týkaj. se kmínku               2 160 
kmošička   kmotra (zast.)                 2 162 
kmotrský   kmotrovský (říd.)              2 163 
kmotýrek   kmotříček (říd.)               2 164 
knáchot    zvuk vydávaný kačery           2 164 
knákat     káchat                         2 164 
knejpián   stoupenec léč.metody Kneippovy 2 164 
kněževic   knížecí syn (říd.)             2 165 
knižník    židovský vykladač bible        2 170 
knírisko   knír (nář.)                    2 169 
knířisko   knír (nář.)                    2 169 
kňasák     zub (nář.)                     2 164 
kňuhňa     huhňal (nář.)                  2 172 
kobylina   stolice na dělání šindelů      2 174 
kocan      jíva (nář.)                    2 175 
kocanka    jíva (nář.)                    2 175 
kocat      klábosit (nář.)                2 175 
kocinka    modrá burgundská réva          2 175 
kocmánek   nezoraný pruh v rozoru         2 175 
kocmoud    nečistá osoba                  2 175 
kocvara    švestková šťáva (nář.)         2 176 
kočářík    kočárek (říd.)                 2 176 
kočebr     podomní obchodník (lid.)       2 176 

kočinec    místo chovu koček              2 178 
kočkář     milovník koček                 2 178 
kočkářka   milovnice koček                2 178 
koda       paspal obilný                  2 179 
kohátek    pařízek (nář.)                 2 181 
kochavý    milostný (říd.)                2 182 
koitovat   souložit (říd.)                2 183 
kojenče    kojenec (zdrob.)               2 183 
kokat      vydávat zvuky jako bažant      2 184 
kokárna    koksárna (říd.)                2 184 
koketský   koketní (říd.)                 2 184 
kokokoko   citosl. napodob. hlas kohouta  2 185 
kokorokó   citosl. napodob. hlas bažanta  2 185 
kokotsky   jako kokota                    2 185 
kokovitý   příslušný do skupiny koků      2 186 
kokovna    koksovna (říd.)                2 186 
koktavec   koktavý člověk                 2 186 
kokyryhý   citosl. kokrhání (nář.)        2 187 
koláž      cezení                         2 188 
kolčata    plužní kolečka (nář.)          2 189 
kolecký    kolci vlastní (zast.)          2 190 
koledář    skladatel koled                2 191 
koleját    kolegiát (zast.)               2 193 
kolejník   kolejnicový hřeb               2 193 
kolejňák   kolejnicový hřeb               2 193 
kolejský   kolejní                        2 193 
kolektář   kniha obsahující kolekty       2 194 
kolektér   kanalizační sběradlo           2 194 
kolenatě   kolenům podobně                2 195 
kolenice   vycpaný okraj sedla            2 196 
koler      cholerik                       2 196 
kolesat    kroužit (říd.)                 2 197 
kolhradí   okolí hradu (říd.)             2 197 
kolchozný  kolchozní (říd.)               2 197 
količkář   nástroj k výrobě kolíků        2 197 
kolikost   početnost                      2 199 
kolísal    váhavý člověk (říd.)           2 200 
kolně      kůlna (nář.)                   2 202 
kololis    stroj na zmáčknutí obruče kola 2 204 
kolomaž    kolomaz (nář.)                 2 204 
kolomie    jirnicovitá rostlina           2 204 
kolonkář   dělník v pracovní koloně       2 206 
kolorie    zušlechť. látek barev. vzorky  2 206 
kolotěž    řetězová brzda                 2 207 
kolotok    koloběh (říd.)                 2 208 
kolovatý   okrouhlý (říd.)                2 208 
kolumek    střední část tobolky mechů     2 210 
kolusní    týkaj. se koluse               2 210 
kolychat   chvět se (říd.)                2 210 
kolzový    týkaj. se kolzy                2 210 
komanda    velitelství (slang.)           2 210 
komárna    český tanec                    2 211 
komárník   police na zrání sýra           2 211 
komářice   komáří samice (říd.)           2 211 
komediář   herec (zast.,pejor.)           2 213 
komendor   správce komendy (zast.)        2 214 
komihat    sem a tam pohybovat            2 215 
komihavě   houpavě                        2 215 
komihavý   houpavý, klátící se            2 215 
kominor    kulový mlýn na cement          2 216 
komitský   týkaj. se komitů               2 218 
komoník    komonice (nář.)                2 219 
komořit    být komorníkem (říd.)          2 220 
komovice   alkoholický nápoj              2 220 
kompresa   obklad                         2 225 
komsorg    komsomol. organizátor          2 226 
kondolík   kontryhel (nář.)               2 234 
kondoře    kondoří mládě (říd.)           2 234 
kondraž    druh látky (nář.)              2 234 
koněvod    zřízenec vodicí koně           2 236 
konger     úhořovitá ryba                 2 240 
kongoni    dutoruhý sudokopytník          2 240 
koninový   týkaj. se koniny               2 242 
koniště    kůň (nář.)                     2 242 
konivod    vodič koní                     2 242 
konířka    žena koníře (říd.)             2 242 
konk       rudná žíla                     2 243 
konopas    konipas                        2 246 
konopina   vrba košařská                  2 247 
konopník   dělník pracující s konopím     2 247 
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konopour   rostlina Datisca               2 247 
konopový   konopný (říd.)                 2 247 
konses     vyšší úřední sbor (zast.)      2 250 
konsumce   spotřeba, konsumpce            2 256 
kontence   druh koncentrace               2 258 
kontík     drdol (nář.)                   2 258 
konvářka   žena konváře                   2 266 
konvejor   běžící pás                     2 266 
konvrška   klášterní sestra (zast.)       2 269 
koňařina   jezdecká bujnost (říd.)        2 228 
koňařka    obchodnice s koňmi             2 228 
koňas      kůň                            2 229 
koňásek    kobylka luční                  2 229 
koňuch     podkoní (nář.)                 2 265 
kopadlo    pivovarský stroj               2 271 
kopajský   týkaj. se kopajvy              2 271 
kopácký    kopáčský (říd.)                2 271 
kopčík     kopeček                        2 272 
kopidul    hrobník                        2 273 
kopnický   pocház. z něm. města Kopníku   2 275 
koprle     krumpolec                      2 275 
kopřiví    kopřivy (říd.)                 2 276 
koptění    čmoudění, černění              2 276 
koptovat   černit koptem                  2 276 
koptoxyl   překližka                      2 277 
kopulant   oddávající                     2 277 
kopuroký   mnohaletý (říd.)               2 277 
kopytový   týkaj. se kopyta               2 278 
korakan    kalužnice křivoklasá           2 278 
koravina   koravá hmota (říd.)            2 279 
korálka    korálek (nář.)                 2 279 
korálný    korálový (říd.)                2 279 
korbyró    bývalá rakous. koresp.kancelář 2 280 
korcovat   sypat (o obilí-nář.)           2 280 
kordie     stromek (brutnákov.)           2 280 
kordonní   kordonový                      2 280 
korečka    kůrečka (nář.)                 2 281 
korečný    patřící ke korečníku           2 281 
korektum   oprava úlohy                   2 282 
koridoř    koridor (říd.)                 2 284 
korindit   ohnivzdorná látka              2 284 
kork       korek                          2 284 
kormovat   kormidlovat (říd.)             2 285 
kormutný   kormutlivý (říd.)              2 286 
korokaz    nosatec                        2 287 
korona     kruh, družina                  2 287 
korořez    nůž na kůru                    2 288 
korovatý   plný kůry                      2 288 
korunitý   týkaj. se koruny (říd.)        2 291 
kořalina   kořalka (nář.)                 2 293 
kořalník   obchodník s kořalkou           2 294 
kořánit    kořenit (zast.)                2 295 
kořenět    kořenatět (říd.)               2 295 
kořenit    zapouštět kořeny               2 295 
Kosa       souhvězdí Orion (nář.)         2 298 
kosatice   kosatka                        2 299 
kosárna    místnost "kosů"                2 298 
kosář      c.k. četník                    2 299 
kosina     zakřivený zahradnický nůž      2 299 
kosmačka   zahradní angrešt (nář.)        2 300 
kosmaták   huňatý kůň                     2 300 
kosmatec   stávat se kosmatým             2 300 
kosmatět   stávat se kosmatým             2 300 
kosmák     černý huňatý kůň (říd.)        2 300 
kostečný   týkaj. se kostek               2 304 
kostelák   český tanec                    2 304 
kostivál   kostnatý člověk (říd.)         2 305 
kostna     kopí z 16. století             2 306 
kostřitý   kostrovitý (říd.)              2 308 
košilní    košilový (říd.)                2 311 
košiňák    košinový vůz                   2 311 
košisko    velký koš (nář.)               2 312 
košíř      košikář (říd.)                 2 312 
košmár     přízrak (slang.)               2 312 
košmárný   přízračný (slang.)             2 312 
košnice    košový úl (nář.)               2 312 
košoví     košina                         2 312 
košuták    stoupenec Košutův              2 313 
kot        padání (zast.)                 2 313 
kotačka    rostlina-máčka polní           2 313 

kotálet    kutálet (říd.)                 2 461 
kotážový   týkaj. se kotáže               2 313 
kotelný    kotelní (říd.)                 2 314 
kotevník   plavatka u kotvy               2 314 
kotlák     cisternový vůz                 2 315 
kotlářka   žena kotláře                   2 315 
kotlisko   velký kotel (nář.)             2 315 
kotliště   místo kde je kotel             2 315 
kotlovat   dělat kotlík                   2 315 
kotlovna   kotelna                        2 315 
kotoučík   kotouček (říd.)                2 316 
kotrboul   druh palmy                     2 317 
kotrčák    lodní záď                      2 317 
kotrmel    kotrmelec (říd.)               2 317 
kotviční   kotevní (říd.)                 2 318 
kotvovky   ankrovky                       2 318 
koukolní   koukolový                      2 319 
koupáč     koupající se osoba             2 320 
koupárna   koupaliště (říd.)              2 321 
koupelní   týkaj. se koupele (říd.)       2 321 
koutník    police v koutě                 2 325 
kovač      tatran.pes (čuvač?)            2 326 
kovaň      kovárna (nář.)                 2 326 
kováň      kovárna (nář.)                 2 326 
kovíčet    vydávat zvuk jako sovy (nář.)  2 326 
kovíkat    vydávat zvuk jako sovy (nář.)  2 326 
kovotisk   tisk tepaným kovem             2 328 
kovovina   kovová hmota (nář.)            2 328 
kozelka    sušák obilí (nář.)             2 330 
kozlouchý  mající kozlí uši               2 332 
kozmáček   nať jestřábníku                2 332 
kozmice    fistule (říd.)                 2 332 
kozmičit   mluvit fistulí (říd.)          2 332 
kozoubek   nádoba na pálení pryskyřice    2 332 
kozubek    nádoba na pálení pryskyřice    2 332 
kožicháč   medvěd (básn.)                 2 333 
kr         citosl. zvuku havranů          2 334 
krahot     krákání                        2 336 
krajovat   ohýbat plech                   2 341 
krajoví    výběhy při klišé               2 341 
kramencl   břidlice                       2 346 
kranclík   malá římsa                     2 347 
krasidlo   krášlicí prostředek (zast.)    2 349 
krasoda    liliovitá rostlina             2 350 
krasovid   krásná vyhlídka (zast.)        2 352 
kravice    kráva                          2 358 
Krákonoš   Krakonoš (lid.)                2 342 
krákotat   krákorat (zast.)               2 342 
králisko   král (pejor.)                  2 344 
králit     kralovat (říd.)                2 344 
královka   odrůda (třešně, hrušky)        2 344 
králsky    královsky (říd.)               2 345 
králůvka   můchomůrka císařka             2 345 
krámkový   týkající se krámku             2 347 
krásivý    krášlicí (říd.)                2 349 
krásné     krásno (říd.)                  2 349 
krbeček    menší krb                      2 359 
krčemné    poplatek z krčmy (zast.)       2 359 
krčisko    krk                            2 359 
krčívat    ohýbávat, vraštívat            2 360 
kreditka   akcie úvěrového ústavu         2 361 
kreolin    dezinfekční prostředek         2 363 
krepna     přístroj ke zdvíhání kvádrů    2 364 
kreselní   týkaj. se kreslení (zast.)     2 364 
kreselný   týkaj. se kreslení (zast.)     2 364 
krhavět    stávat se krhatým              2 367 
krhána     citosl. zaklení (říd.)         2 367 
krchnout   zakašlat (říd.)                2 367 
krchovina  hřbitovní zápach (zast.)       2 367 
krik       citosl. cvakavého zvuku        2 368 
krisis     krize (říd.)                   2 369 
kritýček   kritik (zdrob.)                2 371 
krkavčit   chamtit (nář.)                 2 372 
krkán      krkavec (nář.)                 2 372 
krmenec    krmená osoba (říd.)            2 373 
krmisko    krmiště                        2 373 
krmlík     krmník (nář.)                  2 374 
krmnost    způsobilost k vykrmení         2 374 
krně       zakrnělé mládě                 2 375 
krnil      zakrslík                       2 375 
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krnit      krčit (zast.)                  2 375 
krnitSe    krčit se (zast.)               2 375 
krnkovka   starší puška                   2 375 
krňák      krňavý muž (říd.)              2 375 
krocáně    krocaní mládě (říd.)           2 375 
krocein    modré umělé barvivo            2 375 
kroceň     zrnulovitá rostlina            2 375 
krochotat  chrochtat (nář.)               2 376 
krochtat   chrochtat (nář.)               2 376 
krojadlo   krojidlo (říd.)                2 376 
kroják     krojidlo (říd.)                2 376 
krokan     rostlina (tráva)               2 377 
kroketní   týkající se kroketu            2 377 
krokot     žlutočervená barva (nář.)      2 378 
krokovat   zahrát kouli při kroketu...    2 378 
krondle    trojzubec (zast.)              2 378 
kropátko   kropáček (nář.)                2 379 
krouchat   vydávat svišt. zvuk (nář.)     2 382 
kroupka    krupka (nář.)                  2 382 
kroužit    kroužit (říd.)                 2 197 
kroužkář   výrobce skleněných kroužků     2 384 
krováček   malý krovák                    2 384 
krovák     trám krovu                     2 384 
krovkový   týkající se krovek             2 384 
kródník    druh čepce (nář.)              2 376 
krr        citosl. zvuku havranů          2 334 
krskový    týkaj. se krsku                2 385 
krtčina    krtčí kůže                     2 385 
krtičatý   krtičnatý                      2 385 
krtičák    nemocný krticí                 2 385 
krťař      domased (nář.)                 2 385 
krucák     kroucený tabák (nář.)          2 386 
krucánek   kadeř (nář.)                   2 386 
krudita    surovost                       2 386 
kruhatec   kruhatka                       2 387 
krundy     citosl. mírného zaklení        2 388 
krupařík   krupař (zdrob.)                2 389 
krupák     jelito s krupami (nář.)        2 389 
krušcový   týkaj. se krušce               2 391 
kruše      krušně                         2 391 
krušicí    sloužící k drcení              2 391 
krušivo    prorostlá ruda                 2 391 
krušírna   oddělení úpravny rud           2 391 
krutidlo   lanové stáčedlo                2 392 
kruticha   pokojová květina               2 392 
kruž       fréza                          2 392 
kružina    cihla na vyzdívání studní      2 393 
kružmo     do kruhu                       2 393 
krůsnák    krosnář (nář.)                 2 380 
krůtník    kurník  na krůty               2 392 
krvačka    krvavá zpráva v tisku          2 393 
krvavina   krvavý roman (říd.)            2 393 
krvavník   mákovitá rostlina              2 393 
krvák      odrůda psa                     2 393 
krvemsta   krevní msta (říd.)             2 394 
krvenka    krvinka (říd.)                 2 395 
krvetok    krvácení nemoc.žen.pohl.org.   2 395 
krvička    krev (zdrob.,říd.)             2 395 
kryjivý    vhodný k úkrytu (říd.)         2 395 
kryjný     vhodný k úkrytu (říd.)         2 395 
krytelný   schopný se krýt                2 399 
krytný     kryjící (říd.)                 2 400 
kryvka     pokrývka (říd.)                2 400 
kryvost    krycí mohutnost                2 400 
krývat     opakovaně krýt                 2 400 
krznout    vrznout (nář.)                 2 400 
kržnatka   lupenatá houba                 2 400 
kř         citosl. hlasu ptačích mláďat   2 400 
křampat    vydávat šoupavé zvuky          2 400 
křample    obuv                           2 400 
křampula   nadávka muži (říd.)            2 400 
křanda     žvanil(ka) (lid.)              2 400 
křap       citosl. chřestivého zvuku      2 400 
křapáček   křapavý zvonek (říd.)          2 401 
křast      citosl. zvuku rozbitého skla   2 401 
křámotat   křampat (říd.)                 2 400 
křápal     žvanil (lid.)                  2 401 
křást      chřást (nář.)                  2 401 
křástel    chřástal (říd.)                2 401 
křečice    samice křečka (říd.)           2 402 

křečitě    křečovitě (říd.)               2 402 
křečitý    křečovitý (říd.)               2 402 
křečně     křečově (zast.)                2 402 
křečově    křečovitě                      2 402 
křehař     vrubozobý pták, morčák         2 402 
křeháček   křehké pečivo                  2 402 
křehoť     granátový štěrk                2 403 
křehtat    skřehotat (říd.)               2 403 
křek       drsný hlas ptáků               6 315 
křemelec   křemel                         2 404 
křemenář   výrobce křesac. kamenů (nář.)  2 404 
křemenčí   křemínky                       2 404 
křemenka   rod kořenonožců/puška s křes.  2 405 
křeménka   křemelina                      2 405 
křenák     třenovní zub (nář.)            2 405 
křenec     rampouch (nář.)                2 405 
křeneček   malý rampouch (nář.)           2 405 
křeniště   křenovka (říd.)                2 405 
křenovka   uzenka s křenem                2 406 
křepčilý   křepčivý (říd.)                2 406 
křepelář   dlouhosrstý ohař               2 406 
křepět     stávat se křepkým (říd.)       2 406 
křepit     činit křepkým (říd.)           2 406 
křesélko   křesílko (zast.)               2 407 
kři        citosl. křiku koroptví         2 409 
křibice    horská odrůda žita             2 409 
křičák     křikloun                       2 409 
křičoun    křikloun                       2 409 
křidla     poklice (nář.)                 2 410 
křidle     poklice (nář.)                 2 410 
křidovat   křídovat (zast.)               2 411 
křikna     křiklounka                     2 412 
křikový    týkaj. se křiku                2 412 
křivčí     týkaj. se křivky               2 414 
křivitel   porušovatel                    2 415 
křivochod  nenáležitý postup (říd.)       2 416 
křivooký   mající křivé oči               2 416 
křižatka   křižovatka, rozcestí (zast.)   2 419 
křižáčí    týkaj. se pav. křižáka (říd.)  2 418 
křižovák   křižník (zast.)                2 421 
křídelný   křídelní (říd.)                2 410 
křínek     ryba                           2 412 
křížkář    negramotný (říd.)              2 420 
křížovec   pavouk křižák (nář.)           2 421 
křkř       citosl.hlasu ptačích mláďat    2 400 
křovařit   stopovat v křoví s psem        2 423 
křovík     keřík (říd.)                   2 423 
křovný     keři bohatý (říd.)             2 423 
křřř       citosl. hlasu ptačích mláďat   2 400 
křtěnka    křtěná žena (říd.)             2 423 
křumpat    chroustat (říd.)               2 424 
křuplavě   chroupavě                      2 424 
kšikat     vydávat zvuk kš                2 425 
kštička    malá kštice (říd.)             2 426 
kšust      citosl. šumivého zvuku         2 426 
kterýže    který (říd.)                   2 427 
kubanka    odrůda pšenice                 2 428 
kubebin    hořká látka z kubébové silice  2 428 
kubesový   týkaj. se kubesu               2 428 
kublatSe   motat se, chumlat se (nář.)    2 429 
kuck       citosl. (zvuk při kuckání)     2 429 
kuclík     drobení do polév.(nář.)        2 429 
kučerový   kučeravý (říd.)                2 430 
kučovat    klučit                         2 430 
kudlař     hudlař (říd.)                  2 430 
kudláč     nadávka chudákům (nář.)        2 430 
kudlák     chundelatý pes                 2 430 
kudle      štěně (nář.)                   2 430 
kudlitSe   válet se, kroutit se (nář.)    2 430 
kudravý    kadeřavý (říd.)                2 430 
kuchařice  kuchařka (říd.)                2 433 
kuchtický  týkaj. se kuchtíka             2 433 
kuchu      citosl. zvuku při kašlání      2 433 
kuchynní   týkaj. se kuchyně (říd.)       2 434 
kui        citosl. žabího skřeku          2 434 
kujce      kujec (zast.)                  2 434 
kujeta     rostlina z čel. trubačovitých  2 434 
kujnina    kujné železo                   2 434 
kukaňový   týkaj. se kukaně               2 435 
kukavec    zbabělec (říd.)                2 436 
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kuklový    týkaj. se kukly                2 437 
kukrúú     citosl. hlasu hrdličky         2 437 
kukuku     citosl. hlasu kukačky          2 437 
kukuriku   citosl. zpěvu kohouta          2 437 
kukuruhú   citosl. zpěvu kohouta          2 437 
kulačka    dřevorubecká sekyra            2 438 
kulance    kulantnost                     2 438 
kuláčový   týkaj. se kuláče               2 438 
kulha      kulhavý člověk (říd.)          2 439 
kulhoun    kulhavý člověk (říd.)          2 440 
kuliový    týkaj. se kuliho (říd.)        2 440 
kulisier   obch. agent obchoduj. v kulise 2 441 
kulovací   týkaj. se kulovadla            2 442 
kululúč    citosl. koulení                2 444 
kulžmo     jako při kulhání               2 444 
kuma       tibetský medvěd                2 445 
kumpleta   kompletář (zast.)              2 445 
kupčice    kupcova žena                   2 448 
kupčisko   kupčík                         2 448 
kupelace   prubířská zkouška              2 449 
kupidla    peníze (lid.)                  2 449 
kuplička   malá kupole (říd.)             2 450 
kupné      kupní cena (říd.)              2 450 
kupnost    kupní síla                     2 450 
kuratel    kuratela (říd.)                2 452 
kurděj     nádor na stromě                2 453 
kurencie   běžné notářské výkony          2 453 
kurhaus    lázeňský dům                   2 454 
kuriátní   kuriální                       2 454 
kurre      citosl. hlasu holuba           2 455 
kursorně   kursoricky (říd.)              2 456 
kurtáž     odměna bursovnímu dohodci      2 456 
kurulní    kurulský (říd.)                2 456 
kurů       citosl. hlasu hrdličky         2 456 
kuřátník   obchodník s drůb.(nář.)        2 457 
kuřooký    mající kuří oka (říd.)         2 458 
kusanec    veliký kus                     2 459 
kusisko    veliký kus                     2 459 
kusorohý   mající kusé rohy (říd.)        2 460 
kusoví     přitesané kusy kamenů (říd.)   2 460 
kutálník   kolový mlýn na papír           2 461 
kutelný    kovatelný (říd.)               2 462 
kuťapára   citosl. žert. zaklení          2 461 
kuzeň      kovárna                        2 463 
kuzna      kovárna (nář.)                 2 463 
kuželáč    druh jablka                    2 464 
kuželice   vodicí ložisko pro hřídel...   2 464 
kužílka    kuželka (nář.)                 2 465 
kůlcovat   zarážet kolíky (říd.)          2 439 
kůrovčí    týkaj. se kůrovce              2 455 
kůsle      druh lyží (nář.)               2 459 
kvaita     opice čamek                    2 466 
kvakvá     citosl. hlasu žáby/vrány       2 465 
kvanda     tlachal                        2 468 
kvandat    tlachat                        2 468 
kvartoun   starobylé dělo-kartoun         2 470 
kvasitSe   rozkládát se účinkem mikrobů   2 471 
kvast      šafránové dřevo                2 472 
kvašební   kvasný                         2 472 
kvašebný   kvasný                         2 472 
kvaterka   nádoba                         2 472 
kvatyrka   nádoba                         2 472 
kváčet     kvákat (říd.)                  2 465 
kvádrově   do tvaru kvádru                2 466 
kvebračo   dřevo z kvabrachie             2 472 
kvebracho  dřevo z kvabrachie             2 472 
kvečet     ječet (nář.)                   2 472 
kvesta     sběr almužny pro kláštery      2 474 
kvérek     puška (zdrob.)                 2 473 
kvělný     kvílivý (říd.)                 2 473 
květistý   květnatý (říd.)                2 476 
květlák    květák (říd.)                  2 476 
květlík    květák (říd.)                  2 476 
květobor   antologie (říd.)               2 476 
květovka   houba                          2 477 
kvičák     člověk rád kvičicí             2 477 
kvietní    trpný, nehybný (zast.)         2 478 
kvikadlo   hračka vydávaj. kvikavý zvuk   2 478 
kvilba     kvílení (zast.)                2 479 
kvilně     kvílivě                        2 479 

kviri      citosl. kanárčího zpěvu        2 480 
kví        citosl. hlasu žluny            2 477 
kvítenec   věnec (zast.)                  2 480 
kvítenko   kvítko (zast.)                 2 480 
kvítňák    květináč (nář.)                2 481 
kvotace    vypočítávání podílu            2 482 
kvrlovat   kverlat (říd.)                 2 482 
kvuk       zvuk při tepání krve           2 482 
kyanidka   budova kde se provádí kyanace  2 482 
kydačka    žena házící hnůj (říd.)        2 483 
kyjorozí   skupina brouků                 2 484 
Kyklops    Kyklop-obr působ. sopeč.výb.   2 484 
kylysar    kyrysar (nář.)                 2 486 
kypřice    část mlýnského složení         2 486 
kypřivo    kypřina (říd.)                 2 487 
kysavý     hnisající                      2 487 
kysť       kytice (nář.)                  2 488 
kytečka    kytička (nář.)                 2 489 
kytěnka    květinka                       2 489 
kytí       velrybí                        2 489 
kytkový    týkajicí se kytky              2 489 
kytovití   řád savců                      2 489 
kyvně      kývavě                         2 490 
kyvotat    kývat se (nář.)                2 490 
kyzlinec   kámen (nář.)                   2 490 
kýhot      kejhot (říd.)                  2 483 
kýlnatý    mající kýl                     2 484 
kýlonohý   týkaj. se kýlonožce            2 484 
kýlořez    operace kýly (říd.)            2 484 
kýlově     na způsob kýlu                 2 484 
kýlovitý   mající ráz kýly                2 484 
kýsnout    stávat se kyselým (říd.)       2 488 
labín      bílé víno                      2 491 
labuda     pobuda (nář.)                  2 492 
labutina   labutí kožišina (říd.)         2 492 
lacina     pán z laciného kraje           2 493 
ladakia    druh tabáku (zast.)            2 495 
ladiště    lado (nář.)                    2 495 
lagunní    týkající se lagun (říd.)       2 495 
laholina   špatný pozemek ... (nář.)      2 497 
lachotit   napodobovat hlas kachny (nář.) 2 498 
laj        štěkání, vytí, lání            2 498 
lajba      lání (říd.)                    2 498 
lajčička   lavička (nář.)                 2 499 
lak        rostlina z čeledí křížnatých   2 500 
lakárna    továrna na laky                2 500 
lakomčit   být lakomcem (říd.)            2 500 
lakotice   lakotná žena (říd.)            2 501 
lakýrový   lakový (říd.)                  2 502 
lalošník   druh hoblíku                   2 503 
lambik     belgické nakyslé pivo          2 505 
lamka      ruční lamačka na len           2 506 
lampáda    svícen v ruských chrámech      2 506 
lampka     lampička                       2 506 
lamponos   stojan na lampu (říd.)         2 506 
lampovka   dřívější rozhlasový přijímač   2 506 
lancer     vojín bojující oštěpem (říd.)  2 507 
lancéř     vojín bojující oštěpem (říd.)  2 507 
lancovat   opatřovat látku vzorem         2 507 
landák     odrůda lnu                     2 507 
lankvar    lektvar (nář.)                 2 508 
lankvara   lektvar (nář.)                 2 508 
lanovod    zařízení k vedení lana         2 509 
lanýžník   hledač lanýžů                  2 509 
laňkový    laňkám vlastní (říd.)          2 508 
lapal      chytač (říd.)                  2 510 
lapáček    chňapka                        2 509 
lapundr    opice vepřová                  2 511  
larvec     brouk                          2 512 
lasáček    nálož k trhání skály (zdrob.)  2 512 
lasák      nálož k trhání skály           2 512 
laskavo    laskavě (říd.)                 2 514 
laskota    laskání (říd.)                 2 515 
laškatSe   laškovat (říd.)                2 516 
latař      kdo látá                       2 516 
latoušit   lakotit (nář.)                 2 519 
laudamus   veselí, oslava                 2 520 
laúva      halekání pasáků                2 520 
lavěnka    lavička                        2 520 
lazarita   člen fr. duchovní kongregace   2 522 
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lazovat    lazurovat                      2 523 
lácaly     opratě, otěže (lid.)           2 493 
lákač      kdo láká (říd.)                2 500 
lákavec    volavý pták                    2 500 
láskat     tlouci (nář.)                  2 514 
látanice   slátanina                      2 516 
látavý     látání podobný                 2 517 
láteřil    láteřivý člověk                2 517 
lávkař     správce prodejny (v legiích)   2 521 
lávný      lávový (říd.)                  2 521 
lávočka    prodejna (v legiích)           2 521 
lávočník   správce prodejny (v legiích)   2 521 
lávopád    stékající řídká láva           2 521 
lázeňčan   lázeňský host (říd.)           2 523 
lážný      lážový (říd.)                  2 524 
lebec      lebka                          2 524 
lebečný    lebeční (zast.)                2 524 
lebedka    merlíkovitá rostlina           2 524 
lebedník   merlík všedobr                 2 524 
lebedný    špatný (nář.)                  2 524 
lebný      lebeční (říd.)                 2 524 
lebolam    porodnický nástroj (říd.)      2 524 
lebověda   frenologie (říd.)              2 524 
lebovrt    nástroj k navrtání lbi         2 524 
lebozpyt   kranioskopie                   2 525 
ledabyl    ledabylý člověk (říd.)         2 527 
ledačice   ničemná ženská (nář.)          2 528 
lednovec   lednový vítr (říd.)            2 530 
ledovák    ledový vítr (říd.)             2 530 
legátko    židle, stolička (nář.)         2 533 
legendně   legendárně (říd.)              2 534 
legračit   dělat legrace (říd.)           2 536 
legrut     rekrut (nář.)                  5 668 
legruta    rekrut (nář.)                  5 668 
lehčidlo   mlynářské lehčení              2 537 
lehkožil   lehkomysl. žij.člověk (říd.    2 539 
lecht      lechtání (říd.)                2 541 
lejenda    legenda (zast.)                2 542 
lejniště   hnojiště (říd.)                2 542 
lejnoval   listorohý brouk                2 542 
lejthar    rejtar (nář.)                  5 663 
lekátka    stolička (nář.)                2 544 
lekrut     rekrut (nář.)                  5 668 
lektat     lechtat (říd.)                 2 545 
lektávat   lechtávat (říd.)               2 542 
lektika    nosítka (zast.)                2 545 
lektivý    lechtivý (říd.)                2 542 
lekůř      odvolání (nář.)                5 670 
lelkář     lelkující člověk               2 546 
lemanský   druh skotu                     2 546 
lemonář    obchodník s citrony (říd.)     2 596 
lemonka    limonáda (říd.)                2 596 
lemovní    lemující                       2 546 
lempásek   lampas                         2 546 
lemtat     chytat zobákem (nář.)          2 547 
lenař      obchodník se lnem              2 547 
lencín     bílá mletá porcelánová hlína   2 547 
lenda      junda (zast.)                  2 547 
lenět      lenošit (zast.)                2 547 
lenivka    lenost                         2 547 
lenka      brouk z čeledi mandelinek      2 547 
lentyšek   lentišek-pistácie lentišková   2 549 
lenzin     bílá mletá porcelánová hlína   2 547 
lepavost   lepivost                       2 549 
lepenkáč   hřeb k přibití lepenky         2 550 
lepetat    vydávat ševelivý zvuk (říd.)   2 550 
lepkost    lepkavost (zast.)              2 551 
lepotvar   spanilý tvar                   2 551 
lepování   dávání lep. kroužků na strom   2 552 
lepšitel   zlepšovatel (říd.)             2 552 
leptařka   umělkyně tvořící lepty (říd.)  2 552 
leptovna   místnost kde se leptá          2 552 
lerva      indický kurovitý pták          2 553 
lesan      lovecký pes / rod brouků       2 553 
lesanka    lesní víla                     2 553 
lesenový   týkaj. se leseny               2 553 
lesiště    bezcenný les                   2 554 
lesknavě   leskle (říd.)                  2 554 
leskně     leskle (říd.)                  2 554 
leskooký   mající lesklé oči (říd.)       2 555 

leskvice   ptačí vějička (nář.)           2 555 
lesné      poplatek za použív. lesů ...   2 555 
lesňová    žena lesního                   2 556 
lesohlod   rod brouků (tesařík)           2 556 
lešstvo    lechové (říd.)                 2 557 
leštítko   nářadí k leštění dřeva         2 557 
letina     krmivo pro zvěř v zimě         2 560 
letitec    letitý člověk (říd.)           2 560 
letnický   týkaj. se letníku (říd.)       2 561 
letnina    letina                         2 561 
letniště   letovisko (říd.)               2 561 
letnost    letitost (říd.)                2 561 
letňásek   letní host                     2 561 
letočet    letopočet (zast.)              2 562 
letoráz    látka s ornamenty              2 563 
letorní    povahový (říd.)                2 563 
letošík    letos narozené zvíře (nář.)    2 563 
letoška    letošní věc (říd.)             2 563 
levičkář   levák (říd.)                   2 566 
levka      levá ruka (nář.)               2 566 
levničký   velmi laciný                   2 566 
levochodý  s levým závitem                2 566 
levoruký   užívající převážně levé ruky   2 567 
lewiska    kulomet zn. Lewis              2 567 
leydenka   leydenská láhev                2 568 
lezenina   lezení (říd.)                  2 568 
lezénový   týkaj. se lezény               2 553 
leznice    hornický žebřík                2 568 
ležibok    pohodlný člověk (říd.)         2 572 
ležisko    místo kde ležela zvěř          2 572 
ležmem     ležmo (říd.)                   2 572 
léčenec    pacient (říd.)                 2 526 
Lény       domácky Eleonora               2 547 
Lénynka    domácky Eleonora               2 549 
lhanice    vylhaná věc                    2 572 
libec      veseloherní milovník           2 575 
libenka    narcisovitá rostlina           2 575 
libovec    sapanovitá rostlina            2 578 
libovůně   libá vůně                      2 578 
libozpěv   příjemný zpěv                  2 579 
libraj     livrej (zast.)                 2 579 
licenc     licence (lid.)                 2 579 
licoměr    licoměrník (říd.)              2 580 
ličinka    kachnička (nář.)               2 581 
lidobůh    bůh v lidské podobě (říd.)     2 583 
lidobýk    minotaurus (říd.)              2 583 
lidokup    koupě lidí (říd.)              2 583 
lidomor    zhoubce lidí                   2 584 
lidozpyt   folklor (říd.)                 2 585 
lifrunk    dodávka (zast.)                2 586 
lifruňk    dodávka (zast.)                2 586 
lifťák     liftboy                        2 586 
ligismus   politický směr                 2 586 
ligr       likr                           2 587 
lihéř      vahadlo (zast.)                2 587 
lihýř      vahadlo (zast.)                2 587 
lichevný   lichvářský                     2 588 
lichníček  malíček (nář.)                 2 588 
lichník    lichý cvičenec                 2 589 
lichot     lichocení                      2 589 
lichotář   lichotník (říd.)               2 589 
lichotil   lichotník (říd.)               2 589 
lijavý     lijavcový (říd.)               2 591 
lijárna    slévárna písma                 2 591 
lijna      dílna kde se lijí kovy         2 591 
liliátko   lilie (zdrob.)                 2 593 
lilijný    liliový (říd.)                 2 593 
lilili     citosl. volání na kachny       2 593 
lillit     leptochlorit                   2 594 
lilululu   citosl. pískání                2 594 
lima       červené dřevo                  2 594 
liml       milovník (div.slang.)          2 595 
limonář    podom. prodavač citronů (nář.) 2 596 
lina       rod mandelinek                 2 596 
linalol    bezbarvá tekutina von.fialkami 2 596 
linduščí   týkaj. se lindušky             2 596 
linečák    plemeno holubů                 2 597 
lineoryt   rytina v linoleu               2 597 
lineový    liniový (říd.)                 2 597 
linguála   jazyčná souhláska              2 597 
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liniál     pravítko (lid.)                2 596 
lininový   tvořený lininem                2 598 
linkoví    linková výzdoba                2 598 
linyár     pravítko (lid.)                2 596 
lipkový    týkající se lipky              2 600 
lipůvka    houba - opěnka                 2 601 
lisárna    lisovna                        2 601 
listěný    složený z listů                2 603 
listitý    obsahující hodně listů (říd.)  2 604 
listovec   archit. ozdoba v podobě listů  2 605 
listva     listoví (říd.)                 2 606 
liščinec   ohrada pro lišky v ZOO         2 606 
lišejný    lišejníkem porostlý            2 606 
liškárna   liščí farma                    2 607 
liškově    jako liška                     2 607 
liškový    týkaj. se lišky                2 607 
lišnička   malá podpěra                   2 607 
lišt       lišta (říd.)                   2 607 
lištěna    lišta (nář.)                   2 607 
liština    liščí kožešina (říd.)          2 607 
lit        dvouslivák lahodný             2 608 
litevka    druh mužské blůzy (říd.)       2 610 
litinka    litinová krycí deska           2 611 
litka      litkup (nář.)                  2 611 
litovač    kdo lituje (říd.)              2 613 
litování   chození s lítem (nář.)         2 613 
litovník   kdo lituje (zast.)             2 613 
liturg     osoba vykonáv. duchovní obřad  2 613 
lizník     hraniční strom                 2 615 
lizovat    označovat kmeny lizinou        2 615 
líbavka    vřesovitá rostlina             2 575 
líbálek    rád se líbající člověk         2 574 
líbek      polibek (říd.)                 2 575 
lícatý     baculatý (říd.)                2 579 
lícnatý    snadno opracovatelný v líc     2 580 
lícně      lícní stranou                  2 580 
lícnost    vlastnost lomového kamene...   2 580 
lícovník   bednářský hoblík               2 581 
Lídy       domácky Lidmila                2 586 
Lídynka    domácky Lidmila                2 586 
líhař      vahadlo (zast.)                2 587 
líhavý     stavěcí                        2 587 
líhák      druh vozidla                   2 587 
líhnice    líheň                          2 587 
lípovina   lipové pruty                   2 601 
lír        narcisovitá rostlina           2 601 
lísk       citosl. suchého plesknutí      2 601 
lístenek   lísteček (říd.)                2 603 
líše       liščí mládě                    2 606 
líškatSe   lichotit se (nář.)             2 607 
lítostit   cítit lítost (říd.)            2 612 
lítoška    liliovitá rostlina             2 613 
lítování   chození s lítem (nář.)         2 613 
lízač      válec na přenášení barvy       2 614 
lízavý     lichometný (zast.)             2 615 
lízník     hraniční strom                 2 615 
lloydie    liliovitá rostlina             2 616 
lničkový   týkaj.se lničky                2 616 
lníček     text. surovina (zdr.-říd.)     2 616 
lobeček    libeček (říd.)                 2 617 
ločka      malá kudrna                    2 617 
lodicový   týkaj. se lodice               2 617 
lodičník   čeleď brouků                   2 618 
lodilom    vítr nebezpečný lodím (říd.)   2 618 
lodinka    malá loďka                     2 618 
lodivoda   lodivod (zast.)                2 618 
lodné      poplatek za převoz lodí(zast.) 2 618 
loďkařit   jezdit na loďce (říd.)         2 618 
loďovitý   připomínající loď              2 618 
loďovka    loďová podlaha                 2 619 
logičný    logický (říd.)                 2 619 
logikus    logik (zast.)                  2 619 
logista    stoupenec logismu              2 620 
lojda      trajda (nář.)                  2 620 
lojdavec   krhavec (nář.)                 2 620 
lojovec    tuček, steatit                 2 620 
lojva      bednění na ochranu dveří ...   2 620 
Lojzina    domácky Aloisie                2 620 
lokanda    dřívější název hostince        2 622 
lokandář   majitel lokandy (říd.)         2 622 

lokatář    pachtýř                        2 622 
lomič      druh pravítka                  2 625 
lomiště    lom                            2 625 
lomování   lámání kamene v lomech         2 625 
lopatitě   hodně srozumitelně (říd.)      2 627 
lopatník   lopatář                        2 627 
lopáč      železná lopata (nář.)          2 626 
lopot      název staročes. šlechtice      2 627 
loskutný   hadrový, vetešnický            2 629 
lososník   lovec lososů (říd.)            2 629 
lososný    lososí (říd.)                  2 629 
lotusový   lotosový (říd.)                2 630 
lou        citosl. kolébání               2 631 
loubě      podloubí (říd.)                2 631 
loučí      louče (nář.)                   2 632 
loučný     lučnatý (říd.)                 2 632 
louhárna   louhovna                       2 634 
loula      hlupák                         2 634 
loulavý    loudavý                        2 634 
loupadlo   loupač                         2 635 
loupenčí   les (říd.)                     2 635 
loupení    dubová pařezina, loupenina     2 635 
loupeník   loupenina                      2 635 
loupežní   loupežný (říd.)                2 636 
louskač    louskáček (říd.)               2 637 
louštit    soužit (nář.)                  2 637 
loužidlo   tekutina k máčení holiny       2 639 
loužový    týkaj. se louže                2 639 
lovčík     lovec (říd.)                   2 639 
lovič      člun k odklízení min           2 639 
loyál      loajální člověk (říd.)         2 640 
ložidlo    pomůcka k zabezpeč. nákladu    2 641 
ložné      dávka věřících duchovnímu      2 641 
ložnost    naložitelnost                  2 642 
lstít      klamat (říd.)                  2 642 
lubina     tříska na splétání lubu        2 643 
lučák      vyzáblý člověk (nář.)          2 644 
lučidlo    lučavka (říd.)                 2 644 
lučniště   louka (říd.)                   2 645 
lud        přelud (bás., říd.)            2 645 
ludařka    podvodnice (zast.)             2 645 
ludický    týkaj.se hry                   2 645 
lufťačit   rozmařile žít, hýřit           2 646 
luha       luh (nář.)                     2 646 
luhoušť    les proplétaný palouky (nář.)  2 646 
lukarna    střešní vikýř                  2 647 
lukovník   lučištník (říd.)               2 647 
lukový     týkaj. se luku                 2 647 
lulánek    malé dítě                      2 647 
lulikat    volat luli (cit. radosti)      2 647 
lunavý     měsíčný (říd.)                 2 649 
lunka      kokila ve vysokých pecích      2 649 
lunopis    popis měsíce (říd.)            2 650 
lunošerý   slabě lunou osvětlený          2 650 
lunovitý   podobný luně (říd.)            2 650 
lunyplný   naplněný světlem luny          2 650 
lupavka    lupavá kosa (nář.)             2 651 
lupavý     lupající, praskající           2 651 
lupec      štulec (nář.)                  2 651 
lupenatě   podobně jako lupen             2 651 
lupinatý   porostlý lupinami              2 653 
lupka      lupnutí (říd.)                 2 652 
lupot      lupání (říd.)                  2 653 
luštivý    rád luštící                    2 654 
lutrářka   loteristka                     2 655 
lutrie     loterie (lid.)                 2 630 
luxní      luxusní (říd.)                 2 655 
luzák      příslušník luzy (zast.)        2 656 
luzovský   tvořený luzou (říd.)           2 656 
luž        luhy (říd.)                    2 656 
lužovina   voda z louže (říd.)            2 657 
lvovský    lví (zast.)                    2 657 
lvovství   souhrn lvích vlastností        2 657  
lykat      polykat (říd.)                 2 658 
lyknout    polknout (říd.)                2 658 
lynčař     účastník lynčování (říd.)      2 659 
lyricita   lyričnost (říd.)               2 659 
lyrikon    lyrické dílo (říd.)            2 660 
lysivka    houba lysohlávka               2 660 
lysivý     působící lysost                2 661 
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lysorohý   mající lysé rohy               2 661 
lysouchý   mající lysé uši                2 661 
lyžba      lyžování                       2 661 
lýčenec    provaz z lýčí                  2 658 
lýčina     lýčí (říd.)                    2 658 
lýčko      lýko (zdrob.)                  2 658 
lýtkatý    mající silná lýtka             2 661 
lýžit      lyžařit (říd.)                 2 661 
lžičálka   lžičák                         2 662 
lžiepik    nepravý epik                   2 662 
lžiláska   předstíraná láska (říd.)       2 663 
lžipapež   nepravý papež                  2 663 
lživíra    nepravá víra                   2 664 
lživůdce   nepravý vůdce                  2 664 
ľúbit      milovat (nář.)                 2 643 
macan      tlustý člověk (nář.)           2 665 
macatost   tělnatost, tloušťka            2 665 
macatý     tělnatý, tlustý                2 665 
mackůvka   odrůda hrušky (nář.)           2 666 
maclínka   malé dělo (slang.)             2 666 
macvejda   neohrabanec (nář.)             2 666 
mač        nesnáz, nepříjemnost (lid.)    2 666 
mačkal     pes mačkající přinášenou zvěř  2 667 
mačkaně    nepřirozeně, strojeně (říd.)   2 667 
madarosa   vypadávání brv očních víček    2 668 
madiový    vyrobený z madie               2 669 
madlový    týkaj. se madla                2 669 
Maďarie    Maďarsko                       2 668 
maestrie   mistrovství (říd.)             2 669 
maga       strašidlo                      2 670 
magika     laterna magica                 2 671 
magnátek   velký boháč (zdrob.)           2 672 
magňátko   dítě magnáta (říd.)            2 672 
mahonový   mahagonový                     2 674 
maimon     opice - mandril, duran         2 676 
maison     velkoměst. obch. závod (říd.)  2 676 
makfrlán   starší druh pláště             2 682 
maklenka   malé dělo (slang.)             2 682 
maklínka   malé dělo (slang.)             2 682 
makotrus   zbabělec (říd.)                2 682 
makovité   čeleď rostlin                  2 683 
makslář    hráč makslu                    2 684 
makytoví   vrby makyty (nář.)             2 684 
malakov    plášť s dlouhým límcem         2 684 
malenka    hnědá kráva (nář.)             2 686 
malenký    malinký (říd.)                 2 686 
malice     škodolibost (říd.)             2 686 
malince    male (říd.)                    2 688 
maloles    obecní lesní majetek           2 692 
maloletý   máloletý (říd.)                2 692 
malomlýn   menší mlýn                     2 693 
malomysl   sklíčenost (říd.)              2 693 
maloobec   malá obec                      2 693 
malooký    mající malé oči                2 694 
malosol    druh kaviáru                   2 694 
maloušek   malé dítě                      2 695 
maloutký   velmi malý                     2 695 
maloústý   mající malá ústa               2 695 
maltézák   maltéz, maltán                 2 697 
maltovka   strusková cihla                2 697 
malvoň     jabloňovitá dřevina            2 698 
mamara     stromek                        2 700 
mamaša     matka (v rus. prostředí)       2 700 
mamášek    matka                          2 700 
mamlat     muchlat (říd.)                 2 701 
mamonka    matka (nář.)                   2 702 
mamonný    mamonářský                     2 702 
mamonský   mamonářský                     2 702 
mampalon   šelma                          2 702 
mamsel     slečna (zast.)                 2 702 
mamselka   slečinka (zast.)               2 702 
mandálek   mandýlek (zast.)               2 703 
mandátor   zmocnitel                      2 704 
mandolát   cukroví z mandlového těsta     2 706 
manga      mangový strom / opice          2 707 
mangas     mango                          2 708 
mangle     strom z čel. kořenovníkových   2 708 
mangor     slitina zlata s manganem       2 708 
mangrový   týkaj. se mangrove             2 708 
manhold    mangold                        2 708 

manium     slitina Cu, Mn a Pt            2 710 
manlicher  druh pušky (říd.)              2 711 
manovec    motýlokvětá rostlina           2 711 
mantelet   pláštěnka (říd.)               2 712 
mantéska   franc. rasa kura domácího      2 712 
manualík   příruční schránka (zast.)      2 712 
Manýnek    domácky Emanuel                2 713 
maňaství   hrubství (zast.)               2 703 
Maor       pův. obyvatel N.Zélandu        2 714 
maorický   maorský (říd.)                 2 714 
maorský    týkaj. se Maorů                2 714 
mapař      kreslič map (zast.)            2 715 
mapařský   týkaj. se mapaře               2 715 
mapér      topograf                       2 715 
mapovna    kabina s mapami na lodi        2 715 
mapovní    mapový                         2 715 
mar        marnost (zast.)                2 715 
Marana     Morana                         2 715 
maras      marast (nář.)                  2 715 
marble     sklářská deska s důlky         2 716 
marc       březňák                        2 716 
marcius    březen (říd.)                  2 716 
marcovní   pocház. z března               2 716 
marec      březen / březňák (nář.)        2 716 
Margreta   Markéta (zast.)                2 717 
marhan     plod marhaníku                 2 717 
mariolog   kdo se zabývá mariologií       2 718 
Mariša     Marie (dle SSJČ dříve psáno)   2 719 
Mariška    Marie (domác. a nář.)          2 719 
Marja      Marie (nář.)                   2 717 
markyzát   území spravované markýzem      2 720 
marokin    hedvábná tkanina - marokén     2 724 
marokyn    hedvábná tkanina - marokén     2 724 
marolist   druh kopretiny                 2 724 
marša      rod drobných sarančí           2 724 
maršský    maršový                        2 725 
martej     myrtovitá rostlina             2 725 
martonit   slzotvorný plyn                2 726 
marukán    nábožen. bloudivec             2 726 
marunka    řimbaba                        2 726 
mařič      mařitel (říd.)                 2 727 
mařivý     ničivý (říd.)                  2 727 
masajský   týkaj. se masajů               2 727 
masážník   masér (říd.)                   2 728 
masivný    masivní (říd.)                 2 729 
masnatý    plný masa                      2 731 
masovitý   masitý (říd.)                  2 733 
mastňák    rod rostlin                    2 734 
mašlový    týkaj. se mašle                2 737 
matamor    chvastoun (říd.)               2 737 
matčizna   matečník                       2 738 
matenta    popletenost (nář.)             2 739 
materní    mateřský (zast.)               2 741 
mathese    formál. nauka o kvant.vztazích 2 742 
mathesis   matematika (zast.)             2 742 
matitSe    matně se jevit (říd.)          2 742 
matlačka   práce spojená s matláním       2 744 
matlocha   matla                          2 744 
matonohý   pletoucí nohama                2 745 
matronka   matrona (zdrob.)               2 747 
maturka    maturita                       2 748 
matutina   jitřní modlitby breviáře       2 748 
maťátko    drdol (nář.)                   2 738 
maximový   týkaj. se maxima               2 749 
maxlář     hráč maxlu                     2 684 
maxlíček   karet. hra maxl (zdrob.)       2 684 
mazačský   mazalský                       2 750 
mazivost   mazavost                       2 753 
máče       kotě (nář.)                    2 666 
máchanice  brouzdání ve vodě              2 674 
máchot     máchání (říd.)                 2 675 
májí       haluze (říd.)                  2 678 
májný      májový (říd.)                  2 679 
mákový     makový (říd.)                  2 683 
máloletí   nezletilost (zast.)            2 692 
máloletý   nezletilý (zast.)              2 692 
mára       marnost (zast.)                2 715 
Mári       domácky Marie                  2 717 
Márina     domácky Marie                  2 718 
márovna    márnice (nář.)                 2 724 
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Máře       Marie (domác. a nář.)          2 726 
máselka    blatouch (nář.)                2 728 
máslařit   obchodovat s máslem            2 730 
máslice    máslařka (říd.)                2 730 
máslík     obchodník s máslem (říd.)      2 730 
máslnice   máselnice (říd.)               2 728 
másloměr   butyrometr                     2 731 
másnička   máselnička                     2 731 
máteř      máti (zast.)                   2 742 
mátovitý   podobný mátě                   2 745 
mátožní    mátožný (říd.)                 2 746 
máťa       matka                          2 737 
mázdřit    stávat se podob. mázdře (říd.) 2 752 
mázec      máz (zdrob.)                   2 752 
mázka      upravené slučí vnitřnosti      2 753 
mázovka    nádobka velikosti mázu         2 754 
mdlobní    týkající se mdloby             2 755 
mecet      vrhat, metat (říd.)            2 756 
mečiřík    mečíř (zdrob.)                 2 757 
mečit      mešita (říd.)                  2 756 
mečíkově   jako mečík                     2 757 
mečířka    žena mečíře                    2 757 
mečný      mečový (říd.)                  2 757 
medařský   týkaj. se medaře               2 758 
medáčí     čmeláčí                        2 758 
medál      metál                          2 758 
media      znělá hláska                   2 759 
medianta   tercie od základního tónu      2 759 
mediál     hvězdářský dalekohled          2 759 
mediánek   spiritista (zdrob.)            2 759 
mediček    medik (zdrob., říd.)           2 760 
mednice    zásobárna medu (říd.)          2 762 
medojedí   medvědí                        2 762 
medotoký   medem tekoucí                  2 763 
medovar    výrobce nápojů z medu (zast.)  2 763 
medůvka    odrůda jablek                  2 764 
megaskop   velký promítací přístroj       2 765 
mechař     rod mandelinek                 2 768 
meina      pták z čeledi špačků-majna?    2 769 
mekadlo    věc vydávající mekavé zvuky    2 770 
mekal      kdo meká                       2 770 
mekota     koza                           2 772 
mekta      koktal                         2 773 
mel        medovice                       2 773 
melanosa   tmavé zbarv. kůže melaninem    2 774 
melasma    tmavá kožní skvrna             2 774 
melasník   část cukrovaru                 2 774 
meliska    homole melisového cukru        2 775 
melopej    jednotvárný zpěv               2 778 
melopéa    jednotvárný zpěv               2 778 
melounář   pěstitel melounů (říd.)        2 779 
melouník   pěstitel melounů (zast.)       2 779 
meluziní   týkaj. se meluzíny             2 779 
menado     druh kávy                      2 780 
menážit    jíst menáž (říd.)              2 781 
menážník   voják roznášej. menáž (říd.)   2 781 
menšenka   druh hádanky                   2 784 
menšikov   menšikov - svrchník (říd.)     2 781 
mentička   ozdobný kožíšek (nář.)         2 785 
menuetto   menuet                         2 785 
merendář   skladatel merend (zast.)       2 786 
merhule    marhule                        2 786 
meringa    druh cukrovinky                2 786 
merinský   merinový (říd.)                2 787 
mesiášek   zachránce (zdrob.)             2 791 
mesiáška   zachránkyně                    2 791 
mesinka    mandarinka                     2 792 
meslo      vyměřený díl (nář.)            2 792 
mesofyt    vnitřní listové pletivo        2 792 
mestnice   moštové hrušky                 2 792 
mešina     místo zarostlé mechem          2 795 
meší       mechový                        2 795 
mešík      mech (zdrob.)                  2 795 
meškavý    zdlouhavý, dlouho trvající     2 795 
mešnice    mešní svíce (říd.)             2 795 
mešník     kněz sloužící mši              2 795 
mešt       mošt (zast.)                   2 793 
metabolé   změna básnického rytmu         2 797 
metalurg   kdo se zabývá metalurgií       2 798 
metařský   týkající se metaře             2 799 

meteš      úprk                           2 800 
methin     atom. skup. (1 atom O+ 1 at.C) 2 801 
metlatý    prutnatý                       2 802 
metličný   mající podobu metlice          2 802 
metreska   vydržovaná milenka (říd.)      2 803 
metricky   v rytmu metriky                2 803 
mezeček    malý mezek                     2 805 
mezerový   týkající se mezery             2 806 
meziclo    typ cla v Rakousku-Uhersku     2 806 
mezidomí   prostor mezi domy (říd.)       2 807 
mezikolí   místo mezi koly                2 808 
mezikrál   zástup.krále v době interregna 2 808 
mezilist   list vsunutý mezi jiné listy   2 809 
mezilodí   podpalubí (říd.)               2 809 
mezilubí   podpalubí (říd.)               2 809 
meziměří   příměrek                       2 809 
mezinoží   místo mezi nohami (říd.)       2 809 
meziočí    místo mezi očima               2 809 
mezipás    pás mezi jinými pásy           2 810 
meziprsí   pás mezi prsy (říd.)           2 810 
mezistav   prostřední stav (říd.)         2 811 
mezitón    vedlejší tón                   2 812 
meziúčel   vedlejší účel                  2 812 
mezivar    sirobový var                   2 812 
mezivědí   smíšený vědní obor             2 812 
mezivěž    prostor mezi čel.věžmi kostela 2 812 
mezivěží   prostor mezi čel.věžmi kostela 2 812 
mezizub    prostor mezi zuby na zubořezu  2 813 
mezizubí   mezera mezi zuby               2 813 
mezná      dol.a hor.dotažná v těsnopise  2 813 
meznice    přímka vymezující hřiště       2 813 
mezný      mezní                          2 813 
mezzaro    italský šátek (říd.)           2 814 
méblíček   nábytek (zdrob.)               2 756 
méblovat   opatřovat nábytkem             2 756 
Mély       domácky Melánie                2 779 
měděňák    měďák (nář.)                   2 758 
měditý     obsahující měď                 2 762 
mědlička   žena která mědlí len           2 762 
mědnář     řemeslník zpracov. měď (zast.) 2 762 
mědnice    měděná nádoba (říd.)           2 762 
měďavý     podobné barvy jak měď          2 758 
měďný      obsahující měď                 2 762 
měďovitý   podobný mědi                   2 763 
měchák     měchatkovitá houba             2 766 
měchounek  angrešt (nář.)                 2 768 
měchuňka   mochyně židovská třešně        2 769 
měchuratý  tlustý (říd.)                  2 769 
měkkýšek   malý měkkýš                    2 772 
mělčit     činit mělkým (říd.)            2 774 
mělkota    povrchnost (říd.)              2 776 
mělný      snadno rozdrobitelný           2 776 
měněnka    kořenonohý prvok               2 781 
měnivec    rod brouků Stilbus             2 783 
měnlavý    proměnlivý (říd.)              2 783 
měnlivý    proměnlivý                     2 783 
měsit      mísit (říd.)                   2 792 
měsítko    menší míchadlo                 2 792 
městecký   týkaj. se městce               2 793 
městkový   týkaj. se městků               2 792 
měšečník   výrobce měšců (zast.)          2 795 
měšťačit   žít po městsku (říd.)          2 795 
mhé        napodobení mekotu              2 814 
mhchch     citosl. naznačující smích      2 814 
mhlivo     mlhavo (básn.)                 2 814 
mhna       citosl. vyjadřující libost     2 814 
miasmový   miasmatický (říd.)             2 815 
micánek    králík (nář.)                  2 815 
micelový   micelární                      2 815 
Mici       domácky Marie                  2 815 
mičovka    rod vodních kapradin           2 815 
mihatina   míhavá směsice (říd.)          2 816 
mihoť      spleť (říd.)                   2 817 
mikarta    mikanit vázaný na hedv. papír  2 820 
mikat      vydávat zvuk jak srny v říji   2 820 
mikot      hlas srnčat                    2 820 
mikotat    vydávat mikot                  2 820 
mila       milíř (nář.)                   2 823 
milačka    milá žena (říd.)               2 823 
milán      milenec                        2 823 
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milena     milenka (říd.)                 2 824 
milenář    adventista                     2 824 
milenký    milý (nář.)                    2 824 
milicie    milice (zast.)                 2 825 
milinký    milý (říd.)                    2 825 
milliový   stearinový (zast.)             2 827 
millový    stearinový (zast.)             2 827 
milly      druh stearinu (zast.)          2 827 
millyový   stearinový (zast.)             2 827 
miloduchý  naplněný milým duchem (zast.)  2 827 
milojas    líbezná něha                   2 828 
milolepý   krásný (bás.)                  2 828 
milolibý   líbezný (bás.)                 2 828 
milorka    pruská modř                    2 829 
milosad    park (zast.)                   2 829 
milosrdí   milosrdenství                  2 829 
milostín   milostná zasněnost (říd.)      2 830 
milostky   milostné pletky (zast.)        2 831 
milotka    milička (nář.)                 2 833 
milotyp    příruční tiskařský stroj       2 833 
milozpěv   milostný zpěv (říd.)           2 835 
milučký    velmi milý (říd.)              2 835 
mimesie    schop.tvořit mimetic.krystaly  2 836 
mimí       miminko                        2 836 
mimograf   skladatel mimů                 2 837 
mimos      primitivní projev řecké komiky 2 840 
mimosně    jako mimosa                    2 840 
mimosový   týkaj. se mimosy               2 840 
mimovat    hrát na divadle (říd.)         2 841 
mimra      bezcenná věc (nář.)            2 842 
mimratSe   nimrat se (říd.)               2 842 
mimravý    nimravý                        2 842 
mineja     bohosluž. kniha vých. církví   2 843 
minoutka   minutka (nář.)                 2 847 
minuška    mazlivé oslovení kočky         2 848 
miroskop   přístr.k promít.neprůhl.obrazů 2 852 
mirově     občinově                       2 852 
mirový     týkaj. se občiny               2 852 
miříkový   celerový                       2 853 
misař      výrobce mís                    2 854 
míchanka   míchanina                      2 818 
míkavý     míhavý (nář.)                  2 820 
mílové     odměna za míli cesty           2 834 
míreček    mír (zdrob., říd.)             2 850 
mírumilý   mírumilovný (říd.)             2 853 
místová    místo (nář.)                   2 861 
míšanina   smíšená píce (nář.)            2 863 
míšeň      míšeň. jabloň / porcelán       2 863 
míšeňáč    míšeňská jabloň (říd.)         2 863 
míšeňák    míšeňské jablko (říd.)         2 863 
míškový    týkaj. se míšku                2 863 
míšný      míšní (říd.)                   2 864 
míšňátko   míšeňské jablíčko (říd.)       2 864 
mítrha     prostý selský vůz (nář.)       2 869 
mízatSe    mazlit se (nář.)               2 870 
mízit      nalévat se mízou               2 871 
mízojem    mízní nádržka                  2 871 
mjo        citoslovce (hm)                2 871 
mkaka      hlodavec z čeledi veverek      2 872 
mladička   mladá dívčina (říd.)           2 874 
mladka     mladá jedle (nář.)             2 875 
mladušík   mladý srnec (nář.)             2 876 
mladuška   mladá včela (nář.)             2 876 
mlaďouch   mladík (říd.)                  2 876 
mlachuba   tlučhuba, tlachal (lid.)       2 872 
mlaskáč    člověk který mlaská (říd.)     2 877 
mlatební   týkající se mlatby             2 878 
mlatecký   týkaj. se mlatce               2 878 
mlateček   menší mlátek                   2 878 
mlatidlo   mlátička (říd.)                2 879 
mlatnice   místo k mlácení (říd.)         2 879 
mlazivý    vyhánějící mlází (říd.)        2 879 
mládecký   týkaj. se mládce               2 872 
mlátivý    znějící jak zvuky při mlácení  2 879 
mláza      otava (nář.)                   2 879 
mlček      pes který tiše honí            2 879 
mlčitel    mlčenlivý člověk (říd.)        2 880 
mlčivo     potichu (říd.)                 2 880 
mlec       mleč (nář.)                    2 880 
mlení      mletí (říd.)                   2 883 

mleza      míza (nář.)                    2 883 
mléčí      rostlinná šťáva (říd.)         2 881 
mlékotok   chorobný výtok mléka (říd.)    2 882 
mlékovec   tropická rostlina              2 883 
mlhnout    stávat se mlhavým (říd.)       2 884 
mlhošedý   šedý jako mlha (říd.)          2 884 
mlhošerý   mlhově šerý (říd.)             2 884 
mlhota     mlhavé počasí (říd.)           2 884 
mlívat     opakovaně mlít                 2 886 
mlnně      jako blesk (zast.)             2 886 
mlokýš     rod obojživelníků              2 886 
mlsalský   mlsalům vlastní                2 886 
mlsant     mlsal                          2 886 
mlsoň      mlsný člověk (nář.)            2 887 
mlsoňka    mlsná žena (nář.)              2 887 
mlsotně    mlsně (říd.)                   2 887 
mlusk      citosl. plesknutí (říd.)       2 887 
mluvil     povídálek (říd.)               2 888 
mluvník    člověk který rád mluví         2 889 
mluvový    týkající se mluvy              2 889 
mlýniště   místo kde stál mlýn (zast.)    2 891 
mlýnový    týkající se mlýna              2 891 
mlžinový   týkajíce se mlžiny             2 891 
mnnu       citoslovce pohrdání (říd.)     2 903 
mnohoosý   mající mnoho os                2 898 
množec     rod mandelinek                 2 903 
množenka   druh hádanky                   2 903 
množivý    týkaj. se množení              2 904 
množírna   množárna                       2 903 
množítko   graf. znaménko pro násobení    2 904 
mňaucka    kočka (nář.)                   2 892 
mňukot     mňoukání (říd.)                2 904 
mobiliar   mobiliář                       2 904 
mocička    síla (zdrob.)                  2 907 
mocněnka   druh hádanky                   2 908 
mocninný   mocninový                      2 908 
mocnota    mocnost (říd.)                 2 909 
močální    močálový (říd.)                2 909 
močálník   drobný vodní brouk             2 910 
močárna    místo na máčení lnu            2 910 
močenec    ruský močený len               2 910 
modelní    modelový                       2 912 
moderný    moderní (říd.)                 2 914 
modlivě    s nábožným úmyslem             2 916 
modrošeď   modravá šeď                    2 921 
modřivý    modravý (říd.)                 2 923 
modřík     bezový keř (nář.)              2 922 
mohoucný   mohoucí (říd.)                 2 924 
mochnově   jako mochna                    2 925 
mochnový   týkaj. se mochny               2 925 
mochurka   tvarohová buchta (nář.)        2 925 
moko       hlodavec z čeledi Caviidae     2 926 
mokvák     odlívka dýmky (říd.)           2 927 
molak      narkot. prostředek - hašiš     2 927 
molassin   melasa s rašelinným šrotem     2 928 
moldány    velké moldánky (říd.)          2 928 
molion     normální ion                   2 928 
moliont    normální iont                  2 928 
molíček    mol (zdrob.)                   2 928 
molík      mol (zdrob.)                   2 928 
moltýř     měkký kaolinový pískovec       2 929 
monadina   brvnatý nálevník               2 930 
monachus   mnich v pravoslavné církvi     2 930 
monajs     kořalka (lid.)                 2 930 
monako     druh hry                       2 930 
monatka    rostlina kvetoucí měsíce       2 931 
mondyé     citosl. překvapení (říd.)      2 931 
mondýje    citosl. překvapení (říd.)      2 931 
monetní    monetární (říd.)               2 931 
moninek    mužíček (říd.)                 2 932 
monisto    druh náhrdelníku               2 932 
Moniteur   úřed. franc. noviny za revol.  2 932 
monocykl   velocipéd o 1 kole             2 932 
monograf   spisovatel monografií          2 933 
monoton    jednotvárný hlas (říd.)        2 936 
montárna   montovna                       2 938 
montovní   užívaný při montáži            2 938 
mopslice   mopslí psice                   2 939 
moratý     mourovaný (říd.)               2 941 
morávní    moravský (?)                   2 942 
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morčí      týkající se morčete (říd.)     2 942 
mordhák    vrah (říd.)                    2 942 
mordhoch   podařený hoch                  2 943 
mordiáno   citoslovce zaklení             2 943 
mordion    citoslovce zaklení             2 943 
mordione   citoslovce zaklení             2 943 
mordygol   citoslovce zaklení             2 943 
mordýrna   místo kde se morduje           2 944 
moromyš    hlodavec                       2 945 
morousek   kakabus (zdrob.)               2 946 
morousní   týkaj. se morouse (říd.)       2 946 
morovatě   mourovatě (říd.)               2 946 
morově     jako mor                       2 946 
mortydy    citoslovce zaklení             2 947 
morušoví   porost moruší                  2 947 
mořil      sužovatel (říd.)               2 948 
moříčko    moře (zdrob.)                  2 948 
mosazně    jako mosaz (říd.)              2 949 
moslemec   muslim (říd.)                  2 950 
moslimec   muslim (říd.)                  2 950 
mostec     můstek (říd.)                  2 951 
mostit     stavět most (říd.)             2 951 
mostovní   mostní (říd.)                  2 951 
motačka    dělnice u motáků               2 952 
motadlo    nástraha na udici              2 952 
motalka    popletená žena                 2 952 
motanec    zamotaný chuchvalec (říd.)     2 952 
motar      okoličnatá rostlina            2 952 
motavost   potácivost                     2 953 
motorní    motorový (říd.)                2 955 
motýlčí    týkaj. se motýlka (říd.)       2 956 
motýlec    motýlek (zast.)                2 956 
moučák     mlecí složení na mouku         2 956 
moučička   mouka (zdrob.)                 2 956 
moučnatě   jako mouka                     2 956 
mouční     moučný (říd.)                  2 957 
moučňák    odrůda holubů                  2 957 
moudrota   moudrost (zast.)               2 958 
moukeň     jihoamerická palma             2 959 
mouně      umouněné dítě                  2 959 
mounitSe   špinit se                      2 959 
mouráček   mourovaté zvíře                2 960 
mouřan     mouřenín (říd.)                2 960 
movitina   movitá věc (zast.)             2 961 
mozečný    mozkový                        2 961 
mozolivě   namáhavě (říd.)                2 962 
módový     módní (říd.)                   2 917 
mórovka    slatinná půda                  2 946 
mpff       citosl. pohrdání               2 964 
mpcha      citosl. opovržení              2 964 
mrač       mračno (básn.)                 2 964 
mračák     název houby (nář.)             2 964 
mračnatý   oblačný                        2 965 
mračnový   týkající se mračna             2 965 
mrakoví    mraky (říd.)                   2 967 
mravocit   mravní cit (zast.)             2 969 
mrazek     šedobílý kůň                   2 971 
mrazisko   mráz (říd.)                    2 971 
mraznice   zimní stáj pro dobytek (nář.)  2 972 
mráčivý    omračující (říd.)              2 964 
mrákat     stmívat se                     2 966 
mrákatSe   stmívat se                     2 966 
mrákot     mrak (říd.)                    2 966 
mrcavý     kývavě se pohybující           2 972 
mrcina     mrcha (nář.)                   2 972 
mrcíček    velmi malé dítě                2 972 
mrdolit    kývavě pohybovat (ohonem)      2 972 
mrečet     bečet (zast.)                  2 972 
mrekot     bečení (zast.)                 2 972 
mrgola     nadávka (nář.)                 2 972 
mrhatel    marnotratník (říd.)            2 973 
mrhavec    mrhavý člověk (říd.)           2 973 
mrháček    marnotratník (zdrob.)          2 972 
mrhel      slín (nář.)                    2 973 
mrchař     brouk z čeledi hrobaříků       2 973 
mrchovina  mrcha (zast.)                  2 973 
mrchovitě  jako mrcha                     2 973 
mrchovitý  mající vlastnosti mrchy        2 973 
mrkot      mrkání                         2 974 
mrňa       nimra (nář.)                   2 975 

mrňat      točit (nář.)                   2 975 
mrňau      citosl. mňoukání               2 975 
mrňavět    stávat se mrňavým              2 975 
mrňánek    malý člověk (zdrob.)           2 975 
mrožina    mroží kůže                     2 976 
mršný      týkající se mrchy (říd.)       2 978 
mrštivý    působící vymršťování           2 978 
mrtvívat   umrtvovávat, tlumívat          2 978 
mrtvolna   umrlčí komora                  2 979 
mrtvonos   brouk hrobařík (zast.)         2 979 
mručivec   mručivý člověk                 2 981 
mrukavý    broukavý (nář.)                2 981 
mrváň      velký pletený koláč (nář.)     2 981 
mrvenina   plevy (nář.)                   2 981 
mrvičkář   puntičkář (říd.)               2 981 
mrvina     mrva (nář.)                    2 981 
mrvinka    smítko (nář.)                  2 981 
mrvivo     hnojivo                        2 981 
mrvivý     sloužící k mrvení              2 981 
mrvínek    kousíček (nář.)                2 981 
mrvní      týkající se mrvy (říd.)        2 982 
mrvný      týkající se mrvy (říd.)        2 982 
mrvomil    rod drabčíků                   2 982 
mrzačina   nepodařený výtvor              2 982 
mrzáctvo   mrzáci                         2 982 
mrzáče     mrzáček                        2 982 
mrzávat    opětovně mrznout               2 982 
mřenkový   týkající se mřenky             2 984 
mřežení    mřížoví                        2 984 
mřížař     výrobce mříží (říd.)           2 985 
mřížečka   malá mřížka                    2 985 
mřížiny    kancely                        2 985 
mřížovka   druh sinic                     2 986 
mucinka    opilost (zdrob.)               2 987 
mučlivý    mučivý (říd.)                  2 989 
mudlánky   dětská píšťalka (nář.)         2 990 
mudronit   mudrovat (říd.)                2 991 
mugil      ostnoploutvá ryba              2 992 
muchla     nepořádný člověk (nář.)        2 992 
muchovitý  mouše podobný (říd.)           2 992 
muchyrka   mohérka                        2 992 
mulatý     buclatý (nář.)                 2 994 
muldánky   moldánky (nář.)                2 994 
muldňa     mulda (nář.)                   2 994 
mumák      nadávka hlupákovi (nář.)       2 995 
muml       mumlání (říd.)                 2 996 
mumla      mumlal                         2 996 
mumný      mumlavý (říd.)                 2 996 
munťák     mundžak - sudokopytník         2 997 
murářit    zedničit (nář.)                2 998 
mury       proudy kamenné suti v Alpách   2 998 
mušec      mohar                          21001 
muškátka   muškatelka (říd.)              21003 
mušketýř   voják s mušketou (říd.)        21003 
mutet      moteto (zast.)                 21004 
mutla      nezřetelně mluvící člověk      21004 
mužatice   mužatka (říd.)                 21007 
mužatsky   po způsobu mužatky             21007 
muží       mužský (zast.)                 21007 
mužínek    mužíček (říd.)                 21007 
můmilý     můj milý (nář.)                2 995 
můře       mládě můry (říd.)              2 998 
myagram    pomůcka k studiu sval.činnosti 21011 
mydlivý    mající schopnost mydlit        21011 
myiasa     choroba způsobená mouchou      21011 
mykavý     mykající se                    21011 
myrholin   roztok myrhy v ricin. oleji    21013 
myrmekit   živec prosrostlý křemenem      21013 
mysidka    mořský korýš                   21013 
mystičný   mystický (říd.)                21017 
myšačka    samice psa myšáka              21017 
myšatý     šedivý (říd.)                  21017 
myšátko    myší mládě                     21017 
myšinka    myšička (říd.)                 21018 
myšinový   týkající se myšiny             21019 
mythoman   kdo trpí mythomanií            21020 
mýcet      odírat, utahávat (nář.)        21010 
mýdlovat   mydlit                         21011 
mýtební    mýtní                          21019 
mýtosled   směr kácení                    21021 
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mýtosvaz   soumýtí                        21021 
mžení      mžiknutí (říd.)                21021 
mžikač     stále mžikající člověk         21022 
mžina      mlžina (říd.)                  21023 
mžitný     kmitný (říd.)                  21023 
mžučka     hra na schovávanou (nář.)      21024 
mžutka     slepičí mlha (říd.)            21024 
nabafat    kouřením nadělat kouře         3   8 
nabafčit   nakouřit                       3   8 
nabažit    nasytit, ukojit                3   9 
nabánit    hodně nakouřit                 3   8 
nabdítSe   strávit hodně času bděním      3   9 
nabečet    nadělat bekotu (nář.)          3   9 
nabednit   utvořit bednění                3   9 
nabitec    člověk něčím nabitý (říd.)     3  13 
nabíhaná   starší čes.lid.tanec           3  11 
nabíraná   starší čes.lid.tanec           3  12 
nabobnět   nabobtnat (říd.)               3  14 
nabobtat   nabobtnat (říd.)               3  14 
nabortit   trochu zbortit                 3  16 
nabořit    poněkud pobořit                3  16 
nabouřit   nadělat hluku                  3  16 
nabránit   dosáhnout bráněním (říd.)      3  17 
nabrnkat   mluvením ošálit                3  18 
nabručet   napovídat, namluvit            3  18 
nabublat   nahučet, napovídat             3  18 
nabuchat   natlouci (nář.)                3  19 
nabzučet   napovídat (nář.)               3  20 
nacachtat  blátem umazat                  3  20 
nacejkat   nacákat (nář.)                 3  21 
nacenit    předražit                      3  21 
nacimbat   natlouci (nář.)                3  21 
nación     národ, pronárod (říd.)         3  21 
nacmírat   nalít                          3  22 
nacourat   couráním ušpinit               3  22 
načapaný   rozčepýřený                    3  23 
načernat   poněkud zčernat (říd.)         3  25 
načistý    úplný, naprostý (říd.)         3  27 
načoudlý   začouzený (říd.)               3  28 
načupřit   rozježit, rozdurdit (říd.)     3  29 
nadatel    zakladatel nadace (říd.)       3  30 
nadájet    kojit (nář.)                   3  30 
nadbatSe   osvědčit velkou péči           3  31 
nadbradí   místo nad bradou (říd.)        3  32 
nadbůh     nejvyšší bůh                   3  32 
naddělat   udělat do zásoby               3  33 
naddoba    nadčas                         3  33 
naddveří   nadpraží                       3  34 
nadehrát   přihrát                        3  34 
nadechat   jemně vnukat                   3  34 
nadelbí    krytí lebky                    3  36 
nadeptat   natlačit (nář.)                3  37 
nadertí    místo nad rty (říd.)           3  38 
nadéle     delší dobu (nář.)              3  36 
nadějka    nadějička                      3  35 
nadělená   nadělení (říd.)                3  36 
nadhončí   náhončí (říd.)                 3  40 
nadhonit   předhonit                      3  40 
naditec    citlivkovitá rostlina          3  40 
naditost   nafouklost (říd.)              3  42 
nadkeťas   zvlášť velký keťas (říd.)      3  43 
nadkoní    vrchní správce koníren         3  43 
nadkrb     hořejší část krbu (říd.)       3  44 
nadkrbí    hořejší část krbu (říd.)       3  44 
nadkuchař  vrchní kuchař (říd.)           3  44 
nadkurát   vrchní kurát (říd.)            3  44 
nadlabat   trochu vydlabat                3  44 
nadláska   vyšší láska (říd.)             3  44 
nadlebí    nadelbí                        3  44 
nadlesná   manželka nadlesního (říd.)     3  45 
nadlevit   nadlehčit (říd.)               3  45 
nadlišák   hodnostář na hornic. slavnosti 3  45 
nadlitek   část kovového litého tělesa    3  45 
nadlužit   vydlužit (říd.)                3  46 
nadměrno   nadměrnost (říd.)              3  46 
nadmistr   vrchní mistr                   3  46 
nadmutec   rod brouků                     3  46 
nadmýchat  dmýcháním nafoukat             3  46 
nadnárod   vyšší národ (říd.)             3  47 
nadoblak   co je nad oblaky (říd.)        3  49 

nadobrví   místo nad obrvím (říd.)        3  49 
nadobýt    nabýt, získat (zast.)          3  49 
nadokní    místo nad okny (říd.)          3  49 
nadouvek   duté pečivo                    3  51 
nadouvlý   nadutý (říd.)                  3  51 
nadpatí    část nohy nad patou (říd.)     3  51 
nadpiska   lístek s adresou u zásilek     3  52 
nadplecí   část těla nad plecemi (říd.)   3  52 
nadpoměr   nepoměr                        3  52 
nadprstí   více než pět prstů (říd.)      3  54 
nadrčet    nabrebentit (říd.)             3  55 
nadretí    nadertí (říd.)                 3  56 
nadrhat    drháním vytvořit (říd.)        3  56 
nadrnčet   nadrmolit (nář.)               3  56 
nadrobot   tvor dokonalejší než robot     3  56 
nadrolit   drolením vytvořit              3  56 
nadrtit    drcením připravit              3  56 
nadrybný   porybný                        3  57 
nadřad     to co je nadřazeno (říd.)      3  57 
nadříci    napovědět (říd.)               3  58 
nadřídit   učinit nadřízeným              3  58 
nadsamec   výjimečný samec (říd.)         3  58 
nadsazba   sazba nad řádkem písmen        3  58 
nadsázet   nadsazovat (říd.)              3  58 
nadsebný   nad sebou sestavený (říd.)     3  59 
nadsíla    převyšující síla (říd.)        3  59 
nadsmysl   vyšší smysl (říd.)             3  60 
nadšít     přišít nad něco                3  61 
nadštít    napršet                        3  61 
nadtopič   vrchní topič                   3  62 
nadtyp     dokonalejší typ (říd.)         3  62 
nadutina   nadutec                        3  63 
naduvák    náduvník                       3  63 
nadužít    zneužít (říd.)                 3  63 
nadúchat   nafouknout (nář.)              3  62 
nadvážit   ubrat váhy (zast.)             3  64 
nadveří    nadpraží                       3  34 
nadvěcný   nadpřirozený (říd.)            3  64 
nadvěda    věda povýš. nad ostatní (říd.) 3  64 
nadvědec   vynikající vědec               3  64 
nadvědný   stojící nad vědou              3  64 
nadvěký    věky přesahující               3  64 
nadvěsit   zavěsit nad něco (říd.)        3  64 
nadvěst    horní premisa sylogismu        3  64 
nadvěta    horní premisa sylogismu        3  64 
nadvodní   jsoucí nad vodou               3  65 
nadvolně   nezávisle na vůli              3  65 
nadvůle    síla stojící nad vůlí (říd.)   3  65 
nadvýšek   množství převyšuj. míru (nář.) 3  65 
nadzor     vrchní dozor (říd.)            3  68 
nadžena    ideální žena (říd.)            3  68 
naďobat    trochu poďobat                 3  48 
nafňukat   nadělat mnoho fňukání          3  69 
nahamat    najíst (dět.)                  3  71 
nahasit    hašením nadělat (říd.)         3  72 
nahatec    naháč (říd.)                   3  72 
nahatlat   napovídat                      3  72 
naháčový   týkající se naháče             3  71 
nahál      křížatá rostlina               3  71 
nahečmat   napěchovat (nář.)              3  73 
nahlédář   korektor prováděj. náhledy     3  73 
nahonahý   docela nahý                    3  79 
nahorlit   horlivě napovídat (říd.)       3  80 
nahořet    poněkud ohořet                 3  81 
nahrážet   nahrazovat (říd.)              3  85 
nahrdlit   nalakotit (nář.)               3  86 
nahrdlý    trochu hrdý (říd.)             3  86 
nahrýzt    trochu nakousat                3  88 
nahuškat   našuškat (nář.)                3  89 
nachamtit  nahamonit (říd.)               3  90 
nachlumit  nakupit (říd.)                 3  92 
nachmýřit  načepýřit (říd.)               3  92 
nachňapat  nalapat (říd.)                 3  92 
nachorlý   neduživý (nář.)                3  92 
nachovělý  nachově rudý (říd.)            3  93 
nachýlet   nachylovat (zast.)             3  94 
naivista   stoupenec umělec. směru        3  95 
naivný     naivní (zast.)                 3  96 
najehlit   rozezlít (nář.)                3  96 
naježalý   poněkud zježený (říd.)         3  99 
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najížďka   útok                           3 101 
nakalit    napustit (říd.)                3 101 
nakájet    kojit (říd.)                   3 101 
naklapat   vytřít len (nář.)              3 107 
nakručet   kručením nadělat (říd.)        3 116 
nakrupit   nadělati krup (říd.)           3 116 
nakrýt     pokrýt (říd.)                  3 116 
nakuklit   kuklou zastřít (říd.)          3 117 
nakulit    naválet                        3 117 
nakutit    natropit                       3 118 
nakvákat   kvákáním způsobit              3 118 
nakytit    ozdobit kvítím (říd.)          3 120 
nalechtat  lechtáním podráždit (říd.)     3 124 
nalepšit   polepšit (říd.)                3 125 
nalitost   opilost                        3 132 
nalím      mořská ryba                    3 131 
nalísčit   nabít lískovkou                3 132 
nalnout    lnutím na sebe přijmout (říd.) 3 133 
nalohat    natlouci                       3 133 
nalop      druh sirobu                    3 133 
namanutí   to, co se namane (říd.)        3 137 
namáčet    namákat                        3 134 
namátka    něco nahodilého                3 137 
namírat    zmírat (zast.)                 3 141 
namítavě   s námitkou                     3 142 
namítavý   rád činící námitky (říd.)      3 142 
namítSe    mnoho mít                      3 142 
namotaný   napilý                         3 147 
namřít     zemřít (zast.)                 3 148 
nanašeč    nanášecí válec                 3 149 
nanejhůř   v nejhorším případě (říd.)     3 150 
nankinet   keprový nankin                 3 151 
naoblený   poněkud zaoblený               3 153 
naoctění   přeměna alkoholu na vinný ocet 3 153 
napas      napomenutí pro slabý prospěch  3 160 
napárat    natrhnout (říd.)               3 160 
napepřit   okořenit pepřem                3 162 
naperlit   nalít tekut. tak, že se perlí  3 162 
napěstit   vypěstit (říd.)                3 162 
napitvat   pitvou získat                  3 166 
napít      pitím naplnit                  3 165 
naplavat   připlavat na něco              3 167 
napole     zpola (říd.)                   3 173 
napospol   vespolek (zast.)               3 177 
napoulit   vypoulit (říd.)                3 177 
naprávěč   člověk léčící zlomeniny (nář.) 3 181 
naprosit   vyžebrat (říd.)                3 183 
naprskat   prskáním naházet               3 185 
napřádač   kdo napřádá                    3 186 
napřátSi   projevit mnoho přání pro sebe  3 186 
napředek   předem (říd.)                  3 187 
napředu    vpředu (říd.)                  3 187 
napřímo    přímo (říd.)                   3 188 
napučit    nafouknout (nář.)              3 190 
napuchřet  trochu zpuchřet                3 190 
napukat    trochu rozpukat                3 190 
napušit    nafouknout (říd.)              3 191 
narodit    přivést na svět (říd.)         3 198 
naronit    nakapat                        3 202 
naroubit   roubením upravit               3 202 
narusalý   trochu rusý (říd.)             3 205 
naruslý    trochu rusý (říd.)             3 205 
narýsat    napsat (nář.)                  3 207 
nařásnit   nařasit (říd.)                 3 208 
nařinkat   nacpat (říd.)                  3 210 
nařklivý   obviňující (zast.)             3 211 
nasdírat   sdíráním získat (říd.)         3 215 
nashýblý   poněkud nachýlený (říd.)       3 216 
nasklást   naklást (říd.)                 3 218 
naskýtat   poskytovat                     3 219 
nasladit   osladit (zast.)                3 220 
nasláblý   poněkud slabý (říd.)           3 220 
naslizlý   poněkud slizký                 3 223 
nasluchač  naslouchač                     3 223 
naslýchat  naslouchat (zast.)             3 223 
naslzený   plačtivý (říd.)                3 224 
nasoudit   přisoudit                      3 225 
nastrmit   nakupit do výše (zast.)        3 235 
nastříci   nastražit (zast.)              3 237 
nasvěřit   častěji svěřit (říd.)          3 241 

nasvětit   vysvětit ve velkém             3 241 
našatit    nastrojit                      3 244 
našeřelý   poněkud zšeřelý                3 245 
našišlat   šišlavě povědět                3 245 
naškodit   nadělat škod                   3 246 
našmatat   nahmatat (nář.)                3 248 
našsky     v našem jazyce (říd.)          3 249 
naštípit   naštěpovat (říd.)              3 250 
našustit   nabít                          3 250 
našutat    nastřílet (sport. slang.)      3 251 
natalský   pocházející z Natalu           3 254 
nataženě   vystřeně                       3 254 
natápat    nahmátnout                     3 254 
natesat    tesáním získat (zast.)         3 255 
natěrák    štětec k natírání (říd.)       3 255 
natěžkat   zatížit (říd.)                 3 255 
nativka    uměle pěstovaná ústřice        3 256 
natlumit   natlačit (říd.)                3 258 
natrnulý   poněkud strnulý (říd.)         3 260 
natvrdit   učinit tvrdším                 3 265 
natylý     otylý (říd.)                   3 265 
natýtSe    nasytit se (básnic.)           3 265 
nauzdit    opatřit uzdou                  3 267 
naužítSe   mnoho užít                     3 267 
navalina   co je navaleno (říd.)          3 269 
navábit    přivábit                       3 268 
navěčný    věčný (říd.)                   3 271 
navířit    vířením nahromadit (říd.)      3 275 
navláčit   vláčením vytvořit              3 275 
navlnělý   zvlněný                        3 277 
navstříc   vstříc (básn.)                 3 283 
navybyt    nazbyt (nář.)                  3 286 
navýšit    zdvihnout do výšky             3 288 
navýtSe    mnoho výt                      3 288 
nazdědit   podědit (říd.)                 3 291 
nazireát   příslušenství k nazirejům      3 292 
nazirský   nazirejský                     3 292 
nazískat   hojně si zjednat (říd.)        3 292 
nazrát     přiblížit se k zrání (říd.)    3 296 
nažina     nahé místo na těle (říd.)      3 298 
nažlučit   pohněvat (říd.)                3 298 
nábada     pobídka (zast.)                3   7 
nábitek    náboj (zast.)                  3  13 
nábod      napřažení paže k bodu          3  15 
náboditý   náhle zúžený do špičky         3  15 
nábodka    hrot k nabodení papíru         3  15 
náčelí     průčelí (zast.)                3  24 
nádhončí   náhončí (říd.)                 3  40 
nádobkář   bednářský hoblík               3  48 
nádobník   bednářský hoblík               3  49 
nádora     nádor (říd.)                   3  49 
nádovník   silenka nadutá (říd.)          3  51 
nádvorný   povrchový dozorce              3  65 
náhnědý    nahnědlý (zast.)               3  77 
náhodový   náhodný (říd.)                 3  79 
náhonka    část pluhu                     3  80 
náhonný    sloužící k nahánění            3  80 
náhoří     návrší (zast.)                 3  81 
náhražek   náhražka (říd.)                3  85 
náhrdlí    náhrdelník                     3  86 
náhrn      směsice (zast.)                3  86 
náhrnek    směsice (zast.)                3  86 
náhrob     náhrobní pomník (zast.)        3  87 
náhřivka   teplý obklad (nář.)            3  88 
náhumní    místo za humny (říd.)          3  89 
náchodbí   chodba (říd.)                  3  92 
náchylník  přívrženec (říd.)              3  94 
nájemčí    týkaj. se nájemce (říd.)       3  97 
nájemský   týkaj. se nájemství (říd.)     3  98 
nájezdce   nájezdník (říd.)               3  98 
nákazný    nakažlivý (říd.)               3 103 
nákeřně    zákeřně (zast.)                3 104 
nákeřní    zákeřný (říd.)                 3 104 
nákeřník   zákeřník (říd.)                3 104 
nákeřný    zákeřný (říd.)                 3 104 
nákladce   nakladatel                     3 105 
nákližka   nákližek                       3 108 
náklona    sklon (zast.)                  3 108 
nákolení   co se nosí na kolenou          3 110 
nákolný    nákolní (říd.)                 3 111 
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nákorní    týkaj. se života na kůře       3 111 
nákroj     nářez (říd.)                   3 115 
nákroví    krov (říd.)                    3 115 
nákupčík   nákupčí (říd.)                 3 117 
nákůtek    ozdob.kroužek na kotník (říd.) 3 118 
náladář    umělec vzbuzuj. náladu (říd.)  3 121 
nálední    na ledě obvyklý                3 123 
nálesní    lesní (zast.)                  3 125 
nálezní    týkající se nálezu             3 129 
nálezný    týkající se nálezu             3 129 
námelka    nemoc po požití námel. chleba  3 138 
námet      návěj                          3 140 
námětný    námetový (říd.)                3 140 
námrz      umrzlá vrstva půdy             3 147 
náočka     náoční klapka                  3 153 
náočnice   náoční klapka                  3 153 
náočník    náoční klapka                  3 153 
náočný     náoční                         3 153 
náojný     náojní                         3 154 
náokenní   jsoucí na okně                 3 154 
náopaký    opačný (říd.)                  3 154 
nápalka    pomocný pyrotech. prostředek   3 159 
nápažek    náramek na paži                3 161 
nápažní    vztahující se na paži          3 161 
nápek      množ.bochníků na 1 upeč. (nář) 3 161 
nápěvkář   zastánce nápěvkové teorie      3 162 
nápivek    zpropitné (zast.)              3 166 
náplatek   ostří u pluhu (nář.)           3 167 
náplaz     druh kampování                 3 168 
nápon      napětí (paže)                  3 175 
náprseň    část oděvu přiléh. na prsa     3 184 
náprsný    náprsní (říd.)                 3 185 
nápřední   předák na voru                 3 187 
nápuch     vodnatelnost (říd.)            3 190 
nápustna   dílna pro impregnaci pražců    3 191 
nápustní   sloužící k napouštění          3 191 
náradník   železné kování na rádle        3 191 
náraza     choroba koně (mozolec)         3 193 
nárazmo    nárazovitým způsobem           3 194 
nárazní    působící náraz                 3 194 
náraživě   v silných nárazech (říd.)      3 195 
náraživý   narážející (říd.)              3 195 
národný    národní (zast.)                3 200 
náručný    náruční (říd.)                 3 205 
náryt      nárt (nářeč.)                  3 208 
nářadník   osoba vydávaj. nářadí          3 208 
nářečit    užívat nářečí v literatuře     3 208 
násad      hlavní prah u jezu             3 211 
náseč      úzký mýtní pruh                3 215 
násečka    damaskování                    3 215 
násední    nájemní (zast.)                3 215 
násled     následek (zast.)               3 220 
náslov     nadpis (zast.)                 3 223 
náslovní   jsoucí na začát.slova (zast.)  3 223 
náslužné   náslužní přídavek              3 223 
náslužný   týkaj. se nasluhování          3 223 
násněžný   týkaj. se sněhu                3 224 
nástava    nástavek                       3 227 
nástavy    variace                        3 230 
nástěník   druh hoblíku                   3 230 
nástinný   nástinový (říd.)               3 231 
nástisk    útisk (nář.)                   3 231 
nástuda    nachlazení (nář.)              3 238 
násvit     odlesk                         3 241 
nášikmý    poněkud šikmý                  3 245 
nátělní    nošený na holém těle           3 254 
nátěrna    místnost kde se provád.nátěry  3 255 
nátlap     poranění koňského šlapadla     3 257 
nátlapek   nášlapek (nář.)                3 257 
nátoč      zařízení na shrnování sladu    3 258 
nátoček    natočení (říd.)                3 258 
nátřes     natřesení (říd.)               3 262 
nátylník   součást ohlávky                3 265 
návah      svah (nář.)                    3 268 
návenčí    venku (říd.)                   3 271 
návěře     část rybářské sítě             3 272 
návěstič   návěstní automat               3 273 
návěštka   lístek s návěstím              3 274 
návětí     premisa (říd.)                 3 274 
návit      něco namotaného (říd.)         3 275 

návlasek   seřezaný chlup z kůže          3 276 
návojek    část tkalcov. stavu            3 279 
návojný    náojní                         3 154 
návorní    jsoucí na voru (říd.)          3 279 
návorník   plavec na voru (říd.)          3 279 
návratek   vrácený železniční poplatek    3 280 
názedník   odpor. konstrukce tel.vedení   3 291 
názelený   nazelenalý (zast.)             3 291 
náznačně   náznakově (říd.)               3 293 
neakutní   nejsoucí akutní                3 300 
Nearktis   zoogeografická oblast          3 300 
nebalie    rod mořských červů             3 301 
nebbich    mrzák (žid.slang)              3 301 
nebdělý    málo ostražitý                 3 301 
nebesový   týkaj. se nebes                3 304 
nebestan   nebesa (básn.)                 3 304 
nebestýn   nebesa (básn.)                 3 304 
nebožsky   světsky                        3 307 
nebožský   světský                        3 307 
nebuda     tulák (zast.)                  3 308 
nebujný    krotký                         3 308 
nebystrý   tupý                           3 308 
nebystře   tupě                           3 308 
nebytný    nepodstatný (říd.)             3 308 
necestí    místo bez cesty                3 309 
neckář     výrobce necek                  3 309 
necta      pohana (zast.)                 3 310 
necudník   nemrava (zast.)                3 310 
nečile     nehybně                        3 312 
nečilý     nehybný                        3 312 
nečin      hanebný čin                    3 312 
nečíslný   nesčetný (zast.)               3 312 
nečuchavý  nepáchnoucí (říd.)             3 314 
nedálný    nedaleký (říd.)                3 314 
nedávní    nedávný (zast.)                3 314 
nedbavě    nedbale (zast.)                3 314 
nedbavý    nedbalý (zast.)                3 314 
nedělář    sváteční střelec               3 315 
nedílo     nedělání                       3 316 
nedobový   nečasový                       3 317 
nedobrák   nehodný člověk (říd.)          3 317 
nedobro    co není dobro (říd.)           3 317 
nedohoda   nedohodnutí se                 3 319 
nedomysl   nedomyšlení (říd.)             3 322 
nedorost   nedorostlý strom (říd.)        3 323 
nedosah    nedosáhnutelný prostor (říd.)  3 324 
nedoved    neobratný člověk (říd.)        3 328 
nedovtip   nedostatečný vtip (říd.)       3 329 
nedoživý   skomírající (říd.)             3 330 
nedrahně   krátce (říd.)                  3 330 
nedrahný   krátký (říd.)                  3 330 
neduchový  postrádající duchovost (říd.)  3 331 
nedůvtip   nedůvtipnost (říd.)            3 333 
nedvorně   neuhlazeně                     3 333 
nedvorný   nezdvořilý                     3 333 
nedyšný    nedýchatelný (říd.)            3 333 
neemisní   neuvedený v oběh               3 334 
neepicky   nevýpravně                     3 334 
neepický   nevýpravný                     3 334 
neerární   neplacený erárem               3 334 
negrouš    černoch                        3 338 
negří      černošský                      3 338 
negříček   černoušek                      3 338 
neherec    kdo není herec                 3 338 
nehmotně   bezhmotně                      3 339 
nehmotno   prostor bez hmoty              3 339 
nehoch     ničemný hoch (říd.)            3 341 
nehojed    nežit (nář.)                   3 341 
nehojně    poskrovnu                      3 341 
nehojný    skrovný                        3 341 
nehost     nezvaný host (říd.)            3 342 
nehrozně   neděsivě                       3 343 
nehrozný   nebudící hrůzu                 3 343 
nehrůzný   hrůzy prostý                   3 343 
nehřejný   nehřejivý                      3 343 
nehřích    nehřešení                      3 343 
nehříšně   bez hříchu                     3 343 
nehříšný   nepáchající hříchy             3 343 
nehtáček   pilníček na nehty              3 343 
nehustě    řídce                          3 344 
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nehustý    řídký                          3 344 
nehybno    nehybnost (říd.)               3 344 
nehynulý   nehynoucí (říd.)               3 345 
nehýbavý   nepohyblivý (zast.)            3 344 
nechať     nechť                          3 345 
nechoutka  nechutenství (říd.)            3 348 
nechovalý  rozpustilý (zast.)             3 348 
nechování  rozpustilost (zast.)           3 348 
nechtěčky  nechtíc (zast.)                3 348 
nechvalno  nechvalně (říd.)               3 349 
nechvějný  nejevící chvění                3 349 
nechybně   bez chyby (říd.)               3 349 
nechybný   správný                        3 349 
nechytavý  nechytlavý                     3 350 
nechytrý   hloupý                         3 350 
nechytře   hloupě                         3 350 
nejednak   nestejně (zast.)               3 352 
nejezdec   kdo není jezdec                3 354 
nejmenný   nejmenovaný (zast.)            3 355 
nejtek     nýtek (obec.)                  3 355 
nekající   zatvrzelý                      3 355 
nekalno    nezkaleně (říd.)               3 356 
nekaždý    jen některý                    3 357 
nekání     nekajícnost                    3 356 
nekloud    ničemný tvor (říd.)            3 358 
nekňubeš   panák                          3 359 
nekrása    nedostatek krásy               3 364 
nekrásno   nedostatek krásna              3 364 
nekrásný   nehezký                        3 364 
nekrátký   značně dlouhý                  3 364 
nekupec    osoba která není kupcem        3 366 
neladno    neladně (říd.)                 3 367 
nelákavý   nevábivý                       3 367 
nelekavý   nebojácný                      3 368 
nelékař    laik v lékařství               3 368 
nelogika   nelogický ráz                  3 370 
nelomený   nejsoucí lomený                3 370 
nemanýra   nezpůsob                       3 372 
nemasný    postní (říd.)                  3 372 
nematně    leskle                         3 372 
nematný    značně lesklý                  3 372 
nematod    hlíst oblý                     3 372 
nemálem    bezmála (říd.)                 3 371 
nemánic    nemajetný člověk (říd.)        3 371 
nemehla    nemehlo (říd.)                 3 374 
nemělký    dosti hluboký                  3 374 
neměnivě   neměnně                        3 374 
neměnivý   neměnný                        3 374 
neměrný    nesmírný (říd.)                3 374 
nemluvka   nemluva (říd.)                 3 376 
nemluvky   mlčky                          3 376 
nemoresa   nezpůsobný člověk              3 379 
nemódní    odporující módě                3 379 
nemravec   nemravný člověk (zast.)        3 381 
nemravní   nemravný (říd.)                3 381 
nemužsky   zbaběle                        3 382 
nemužský   neshoduj .se s povahou muže    3 382 
nenadaný   nemající nadání                3 383 
nenasytý   nenasytný (zast.)              3 386 
nenámaha   něco snadného (říd.)           3 384 
nenásilí   nepoužívání násilí             3 385 
neněžný    jiný než něžný                 3 387 
nenic      něco (zast.)                   3 387 
nenóbl     neuhlazený (říd.)              3 388 
neobětný   neschopný oběti (říd.)         3 388 
neobytný   neobydlitelný (zast.)          3 391 
neohbitý   neohebný                       3 395 
neohraba   neohrabaný člověk              3 396 
neohybně   neohebně (zast.)               3 396 
neochable  ustavičně                      3 397 
neochablý  neztrácející na síle           3 397 
neochotně  málo úslužně                   3 397 
neochotný  málo úslužný                   3 397 
neomšený   nezestárlý                     3 399 
neonaký    nepěkný (říd.)                 3 400 
neoporný   neodolný (říd.)                3 401 
neorný     neschopný orby                 3 401 
neosedlý   neobydlený (zast.)             3 401 
neosobno   zmizení osobitých znaků        3 402 
neospale   čile (říd.)                    3 402 

neospalý   čilý                           3 402 
neostrý    nepříliš ostrý                 3 402 
neostře    bez ostrosti                   3 402 
neotec     bezdětný muž                   3 403 
neotecky   neotcovsky                     3 403 
neotecký   neotcovský                     3 403 
neotrlý    málo otrlý                     3 404 
neovšem    ne docela (zast.)              3 404 
nepansky   nešlechticky                   3 405 
nepanský   nešlechtický                   3 405 
nepatrno   nepatrně (nář.)                3 406 
nepeřený   nemající peří (zast.)          3 408 
nepilně    s nedostatečnou pílí           3 408 
nepilný    málo pilný                     3 408 
neplnění   opomíjení něčeho povinného     3 410 
neplynný   přerušovaný (slovní projev)    3 410 
nepodar    nezdar (říd.)                  3 411 
nepodara   nezdárný tvor                  3 411 
nepokrok   nedostatek pokroku             3 420 
nepořád    nepořádek (zast.)              3 423 
nepořáda   nepořádník (nář.)              3 423 
nepouze    nejen (zast.)                  3 428 
neprávě    nespravedlivě                  3 431 
neprávný   protiprávný (říd.)             3 432 
neprchavý  trvalý                         3 433 
neprostý   afektovaný                     3 437 
nepružný   neohebný                       3 439 
nepředlý   nemohoucí být předen           3 440 
nepředný   nemohoucí být předen           3 440 
nepřímě    nepřímo (říd.)                 3 448 
neptaně    bez ptaní (říd.)               3 452 
neradný    nebezpečně škodlivý            3 453 
neranivý   nezraňující                    3 453 
neráz      nejednou (nář.)                3 453 
nereálno   smyslům nepřístupné jsoucno    3 454 
nereelný   nezaložený na reelnosti        3 454 
nerenka    zahradní rostlina              3 454 
nerodný    rodem cizí                     3 455 
nerostní   nerostný (zast.)               3 455 
nerůzný    nejevící různost               3 461 
nervila    nervová žilka                  3 462 
neřádový   nepříslušný k řádu             3 464 
neřečník   člověk bez řečnického nadání   3 464 
neřečný    nemluvný                       3 464 
neřezaný   řezání nepodrobený             3 465 
neřídko    nezřídka (zast.)               3 465 
neřídký    dosti častý                    3 465 
nesdělný   nesdílný (říd.)                3 466 
nesdílně   nepřístupně                    3 466 
nesdílný   nepřístupný                    3 466 
neselský   u sedláků nezvyklý             3 466 
neshodně   nesouhlasně                    3 467 
neshodný   jsoucí v nesouladu             3 467 
nesilný    nepříliš silný                 3 467 
neskladí   neskladné zboží                3 468 
neskorý    pozdní (nář.)                  3 469 
neskoupě   štědře                         3 469 
neskoupý   štědrý                         3 469 
nesláva    hanba                          3 470 
neslevný   nesmlouvavý (říd.)             3 470 
neslibný   nenadějný                      3 470 
nesličně   nepěkně                        3 470 
nesličný   nepěkný                        3 470 
neslucha   nevšímavá osoba (říd.)         3 471 
neslyšno   neslyšitelně                   3 472 
nesmekač   člověk nesmekaj. při pozdravu  3 473 
nesměnný   neschopný směny                3 473 
nesměrno   nesmírná rozloha               3 473 
nesmírno   nesmírná rozloha               3 474 
nesnadka   nepohoda                       3 477 
nesoudně   nekriticky                     3 479 
nesoudný   neposuzující správně           3 479 
nesouměr   nesouměrnost (říd.)            3 480 
nespalný   nespalitelný                   3 481 
nespěšně   pomalu                         3 482 
nespěšný   pomalý                         3 482 
nesplata   neplatič (říd.)                3 482 
nespráva   anarchie (zast.)               3 484 
nestačný   nestačící (říd.)               3 487 
nestatně   nestatečně (říd.)              3 488 
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nestatný   slabý (zast.)                  3 488 
nestinný   neskýtající stín               3 492 
nestouda   nestyda (říd.)                 3 492 
nestudně   nestoudně (zast.)              3 494 
nestudný   nestoudný (zast.)              3 494 
nesvazný   nesoudržný                     3 496 
nesvětec   kdo není světec                3 496 
nesvěže    neodpočatě                     3 497 
nesvěží    nejsoucí svěží                 3 497 
nesvolný   nejsoucí svolný                3 497 
nesvor     nesvornost (zast.)             3 497 
nesvora    nesvornost                     3 497 
nesvorně   nejednotně                     3 497 
nesvorný   nejednotný                     3 497 
nesvůdný   nejsoucí svůdný                3 497 
nešatný    špatně oblečený (zast.)        3 499 
nešetrně   bezohledně                     3 499 
nešetrný   bezohledný                     3 499 
neširoký   dost úzký                      3 499 
neškoda    co není škoda                  3 499 
nešlechta  nešlechticové                  3 500 
neštědrý   značně skoupý                  3 501 
neštěpný   nedající se štěpit             3 501 
neštíhlý   obtloustlý                     3 502 
nešvarně   nepěkně                        3 502 
nešvarný   nepěkný                        3 502 
netalent   antitalent                     3 503 
netázavě   bez otázky                     3 503 
netázavý   nejsoucí tázavý                3 503 
netečno    netečnost (říd.)               3 503 
neteřský   neteři vlastní                 3 504 
netěkavý   neprchavý                      3 504 
netěsný    nepřiléhající                  3 505 
netěžce    snadno                         3 505 
netěžina   co nemá tíži (zast.)           3 505 
netěžko    snadno                         3 505 
netěžký    dost lehký                     3 505 
netlustý   nejsoucí tlustý                3 505 
netrefně   nevýstižně                     3 506 
netrefný   nevýstižný                     3 506 
netrhový   netýkající se trhu             3 507 
netroufa   nesmělý člověk (říd.)          3 507 
netrpký    nejsoucí trpký                 3 507 
netrvale   krátce (říd.)                  3 507 
netrvalý   netrvající dlouho              3 507 
netušeno   netušený prostor               3 508 
netuze     nepříliš (zast.)               3 508 
netvořit   znetvořovat (říd.)             3 509 
netvoří    vlastní netvorům (říd.)        3 509 
netvůrčí   nejsoucí tvůrčí                3 509 
netýkaný   neporušený (říd.)              3 509 
netýravý   netýrající                     3 510 
neťka      neteřka                        3 505 
neuctivě   bez úcty                       3 510 
neuctivý   neprokazující náležitou úctu   3 510 
neudatný   nestatečný                     3 511 
neudolný   nezdolný                       3 511 
neuhasně   neuhasitelně (zast.)           3 512 
neuhasný   neuhasitelný (zast.)           3 512 
neukost    nevzdělanost (říd.)            3 514 
neumace    zapisování neumami             3 515 
neumný     nedovedný                      3 516 
neumytec   neumytý člověk (říd.)          3 516 
neupjatě   nikoliv upjatě                 3 517 
neusedlý   nejsoucí usedlý                3 521 
neutišný   neutišitelný                   3 524 
neutuchlý  neutuchající (říd.)            3 526 
neuvadlý   stále trvající                 3 526 
neuvážný   nerozvážný (zast.)             3 526 
neuvyklý   neobvyklý (zast.)              3 527 
neužila    nepřejícná žena                3 527 
neúčelně   bezúčelně                      3 511 
neúčelný   bezúčelný                      3 511 
neúčinně   nepůsobivě                     3 511 
neúčinný   nemající účinku                3 511 
neúdolný   nezdolný                       3 511 
neúhasně   neuhasitelně (zast.)           3 512 
neúhasný   neuhasitelný (zast.)           3 512 
neúhleda   nehezký člověk (říd.)          3 512 
neúhrada   neuhrazení                     3 512 

neúnava    stav bez únavy                 3 516 
neúředně   mimo úřad                      3 521 
neúřední   jiný než úřední                3 521 
neútočně   mírně                          3 524 
neútočný   mírný                          3 524 
neútrata   málo utrácivý člověk           3 526 
neútrpný   bezcitný                       3 526 
neútulně   nepřívětivě                    3 526 
neútulný   nepříjemný k pobývání          3 526 
nevazký    nejsoucí vazký                 3 529 
nevábivý   nelákavý                       3 528 
nevábně    nepříjemně                     3 528 
nevábný    nepříjemný                     3 528 
neváhavý   rozhodný                       3 528 
neválka    mír (říd.)                     3 528 
nevdaný    neprovdaný                     3 529 
nevdova    žena která není vdova          3 530 
neveselí   neveselost                     3 533 
neveský    nevesnický (říd.)              3 534 
nevěcný    nepřihlížející k věci          3 530 
nevědec    člověk co není vědec           3 530 
nevěřivě   nedůvěřivě                     3 533 
nevěřivý   nedůvěřivý                     3 533 
nevětrný   jsoucí bez větrů               3 535 
nevidně    neviditelně (říd.)             3 536 
nevidno    neviditelno (říd.)             3 536 
nevidný    neviditelný (říd.)             3 536 
nevláha    nedostatek vláhy               3 539 
nevlivný   nemající vliv                  3 540 
nevlídně   nepřívětivě                    3 539 
nevlídno   nevlídnost                     3 539 
nevlídný   nepřívětivý                    3 540 
nevodivý   nevodící                       3 540 
nevodný    neobsah.vodu                   3 540 
nevolaně   bez volání                     3 540 
nevolaný   nejsoucí volaný                3 540 
nevonný    nemající vůni                  3 542 
nevratký   nekolísavý                     3 543 
nevzácný   ne zvlášť cenný                3 557 
nevzorný   odporuj. představě o vzornosti 3 558 
nezadati   nedati zadání                  3 559 
nezažitě   dosud nezažit. způsobem (říd.) 3 564 
nezáliba   nedostatek záliby              3 561 
nezáživa   nesnesitelný člověk            3 564 
nezběhlý   nezkušený                      3 566 
nezbytno   nezbytnost (říd.)              3 566 
nezdobný   nevzhledný                     3 568 
nezhasný   nezhasitelný                   3 570 
nezhojný   nezhojitelný                   3 570 
nezlobně   beze zloby                     3 572 
nezlobný   jsoucí beze zloby              3 572 
nezmara    vytrvalý člověk                3 573 
nezměna    nedostatek změny (říd.)        3 573 
neznačný   neveliký                       3 575 
neznatel   neznalec (zast.)               3 576 
neznatný   neznatelný (zast.)             3 577 
neznavně   neúnavně (říd.)                3 577 
neznámec   neznámý člověk (říd.)          3 575 
nezněle    nezvučně                       3 577 
neznělý    nemající znělost               3 577 
nezničný   nezničitelný                   3 577 
nezpěvák   kdo není zpěvák                3 578 
nezpěvně   bez zpěvnosti                  3 578 
nezpěvný   nedovedoucí zpívat             3 578 
nezpytný   nevyzpytatelný (zast.)         3 579 
nezručně   bez zručnosti                  3 580 
nezručný   nedovedný                      3 580 
nezrůst    nízký porost (říd.)            3 580 
neztišný   neztišitelný (říd.)            3 581 
neztráta   neztracení (říd.)              3 581 
nezvadlý   stále svěží                    3 582 
nezvěst    nepaměť                        3 583 
nezvolný   tíživý (zast.)                 3 583 
nezvučně   bez jasného zvuku              3 584 
nezvučný   málo zvučný                    3 584 
nežádaně   bez požádání                   3 585 
nežádost   nedostatek žádosti (říd.)      3 586 
neždaný    nečekaný                       3 586 
neženatý   svobodný                       3 586 
nežitina   furunkulosa (říd.)             3 587 
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nežlivá    než (nář.)                     3 588 
něcos      něco (zast.)                   3 310 
něcosi     něco (zast.)                   3 310 
něcota     bytí (zast.)                   3 310 
něhoplný   plný něhy (říd.)               3 341 
něhovat    prokazovat něžnosti (říd.)     3 343 
někda      někdy (nář.)                   3 357 
někdos     někdo (zast.)                  3 357 
někdosi    někdo (zast.)                  3 357 
někdyvá    někdy (nář.)                   3 358 
někerý     některý (nář.)                 3 358 
nělma      lososovitá ryba                3 370 
němcofil   germanofil (říd.)              3 372 
němčitel   germanizátor (říd.)            3 373 
němčivý    němčící (říd.)                 3 373 
němina     němčina (slang.)               3 375 
Němkyňka   Němkyně (zdrob.)               3 376 
němtat     nesrozumitelně mluvit (říd.)   3 381 
něženka    rouškatá houba                 3 586 
něžnota    něžnost (zast.)                3 588 
nicinky    naprosto nikdy                 3 591 
nicohlav   svorník                        3 591 
nicost     nicotnost (zast.)              3 592 
nicpán     kdo není pán (říd.)            3 592 
ničivec    ničitel                        3 594 
nielka     druh růže (maršálka)           3 594 
nigramin   umělé černé barvivo            3 594 
nihilist   nihilista (říd.)               3 595 
nihilní    nicotný (říd.)                 3 595 
nikat      dít se                         3 596 
niklitý    vztah. se k trojmocnému niklu  3 596 
nilově     podobně jako Nil (říd.)        3 597 
niobický   podobající se Niobě            3 598 
niobitý    obsah. trojmocný niob          3 598 
nitník     niťař (zast.)                  3 601 
nitračka   nitrační směs                  3 601 
nitrazol   umělé barvivo                  3 602 
nitrový    zhotovený nitrováním           3 603 
nitrozor   duševní obzor (říd.)           3 603 
nitř       označení směru seku v šermu    3 603 
nitřek     vnitřek (říd.)                 3 603 
niťařit    prodávat niti                  3 599 
nivička    drobná rybka                   3 604 
nítěnice   brdo u stavu (říd.)            3 599 
nízkota    nízkost (říd.)                 3 605 
níživý     svažující se (říd.)            3 608 
nnno       citosl. váhavého souhlasu      3 608 
nno        citosl. váhavého souhlasu      3 608 
nobelit    druh trhavin                   3 609 
nocné      příplatek za noční službu      3 611 
nocovné    příplatek za noční službu      3 611 
nočka      noc (nář.)                     3 611 
nočnice    olivovitá rostlina             3 612 
nohas      africký hlodavec               3 614 
nohouš     pták (tabon)                   3 614 
noisetka   odrůda čínské růže             3 615 
noka       ozdob. úprava vlasů žen (říd.) 3 615 
nopalin    eosin                          3 617 
norce      norec (říd.)                   3 617 
norický    týkaj. se Norika               3 618 
nořidlo    sonda (říd.)                   3 621 
nořil      pták z čeledi alk              3 621 
nořítko    nádoba na měření hustoty mléka 3 622 
nosař      brouk-nosatec                  3 623 
nosárius   nosatý člověk                  3 623 
nosicí     určený k nošení (zast.)        3 623 
nosisko    velký nos                      3 624 
nosivost   nosnost                        3 625 
notál      termín filozofie Aveneriovy    3 628 
notograf   písař not                      3 629 
notopis    nauka o notovém písmu          3 629 
novinník   řemeslník vyráběj. nové věci   3 634 
novměsíc   nov                            3 634 
novůstka   novost (zdrob.)                3 642 
nožíkář    výrobce nůžek (zast.)          3 643 
nožovník   suport                         3 644 
nóblman    kavalír                        3 609 
nóblost    noblesa                        3 609 
nud        nuda (zast.)                   3 645 
nudivý     nudný (zast.)                  3 646 

nulmocný   nulvalentní                    3 647 
nunat      chovat dítě (říd.)             3 649 
nunvice    jeptiška (zast.)               3 649 
nunvička   jeptiška (zast.)               3 649 
nunvovat   klestit dobytek                3 649 
nutidlo    donucovací prostředek          3 649 
nutium     písemná zpráva o usneseních    3 649 
nutno      nutnost (říd.)                 3 651 
nutramin   vitamin                        3 651 
nuzinec    chudobinec (říd.)              3 651 
nuzit      utlačovat (zast.)              3 651 
nuzitel    utlačovatel                    3 651 
nuzník     nuzák (zast.)                  3 652 
nuzotář    nuzák (říd.)                   3 652 
nuzotina   nuznost (říd.)                 3 652 
nůcka      noc (zdrob.,říd.)              3 645 
nůžka      nožka (říd.)                   3 653 
nymfální   týkaj. se nymf                 3 654 
nynyny     citosl. nářku                  3 655 
nýtovník   železný svorník                3 655 
ňafkat     ňafat                          3  69 
ňáký       nějaký                         3 119 
ňuhňa      huhňavý člověk                 3 647 
oasovitě   způsobem oas                   3 657 
obadatel   badatel (říd.)                 3 658 
obahnět    pokrýt se bahnem (říd.)        3 658 
obahnice   ovčí matka                     3 658 
obak       na obou stranách (zast.)       3 658 
obako      na obou stranách (zast.)       3 658 
obalmo     spodkem vzhůru (nář.)          3 659 
obáněný    opatřený bání (říd.)           3 660 
obávaně    s obavami (říd.)               3 661 
obcina     obecní půda                    3 663 
obcizna    obecní pastviště (říd.)        3 663 
obcování   společný život                 3 661 
občenáš    komunista (říd.)               3 663 
občizna    obecní pastviště (říd.)        3 663 
občoudlý   obklopený čoudem (říd.)        3 664 
obdál      opadál (zast.)                 3 664 
obdél      po délce                       3 664 
obdědit    podědit (říd.)                 3 664 
obděrák    druh palmy                     3 665 
obdivit    s obdivem prohlédnout          3 665 
obdule     rostlina-gloxinie              3 667 
obekatSe   osopovat se (nář.)             3 672 
obemšít    pokrýt mechem                  3 673 
obeprat    oprat (říd.)                   3 674 
obeslací   předvolávací (zast.)           3 675 
obestat    obsáhnout (nář.)               3 675 
obesychat  počínat schnout                3 676 
oběrek     paběrek (nář.)                 3 675 
oběšeňák   oběšenec (říd.)                3 676 
obětavný   obětavý (říd.)                 3 677 
obětnost   obětavost (zast.)              3 678 
oběžnost   způsobivost k oběhu            3 681 
obhal      pokrývka (říd.)                3 682 
obhájně    obranně                        3 682 
obháňka    přístřešek lomenice (nář.)     3 683 
obhledně   obezřele (říd.)                3 683 
obhledný   obezřelý                       3 683 
obhlodat   hlodáním okousat               3 684 
obhrubit   učinit hrubým                  3 684 
obhrublý   obhroublý (říd.)               3 684 
obhrubný   obhroublý (zast.)              3 684 
obchodek   obchůdek                       3 686 
obchoditý  obnošený (říd.)                3 686 
obchopit   zmocnit se (zast.)             3 688 
obchoz     obcházení                      3 688 
obchůdkář  obchodník (říd.)               3 688 
obchytit   chytit v objetí (říd.)         3 689 
obilna     obilnice (zast.)               3 690 
obilnost   obilní produktivita            3 690 
obižně     hojně (zast.)                  3 691 
obižnost   hojnost (zast.)                3 691 
obižný     hojný (zast.)                  3 691 
obídeček   chutný oběd                    3 689 
obídnět    stát se bídným (říd.)          3 689 
objasnět   stát se jasným (říd.)          3 692 
objistit   zajistit (říd.)                3 697 
objídavý   stravující se zdarma           3 696 
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obkališí   kalíšek                        3 697 
obklápět   obklopovat (říd.)              3 698 
obklást    naklást kolem dokola           3 698 
obklopný   schopný otočení                3 699 
obkopat    okopat (zast.)                 3 699 
obkout     dokola okovat                  3 699 
obkovat    dokola okovat                  3 699 
obkrajek   obkrojený kus (zast.)          3 699 
obkráčet   obcházet (říd.)                3 699 
obkrádat   okrádat (zast.)                3 699 
obkročí    sestava tanečních kroků        3 700 
obkročka   obkroč                         3 700 
obkročně   obkročným způsobem             3 700 
obkroční   obkročný                       3 700 
obkrok     staročeský tanec               3 700 
obkvést    obrůst květy                   3 701 
oblační    oblakový (zast.)               3 701 
oblaživě   oblažujícím způsobem (říd.)    3 704 
oblaživý   oblažující (říd.)              3 704 
oblažný    oblažující (říd.)              3 704 
oblák      poleno                         3 702 
oblečeně   způsobem oblečeného člověka    3 705 
oblenět    stát se lenivým                3 706 
oblesk     odraz (zast.)                  3 706 
oblezlík   oblezlý člověk                 3 708 
obležet    oblehnout (zast.)              3 708 
oblévavý   oblévající (říd.)              3 708 
oblízaný   ulízaný                        3 711 
oblomek    úlomek (říd.)                  3 712 
obloudný   šalebný                        3 713 
oblouník   druh hoblíku                   3 714 
obložný    týkaj. se oblohy (říd.)        3 715 
oblud      luk                            3 715 
oblyslý    poněkud plešatý (říd.)         3 716 
obmazat    namazat kolem dokola           3 716 
obměk      obměknutí (zast.)              3 716 
obměnivě   pozměněně                      3 717 
obměnivý   obměňující se (říd.)           3 717 
obměr      obvod, objem (zast.)           3 717 
obměrný    objemný (říd.)                 3 717 
obměřit    změřit koldokola (říd.)        3 717 
obmyk      objetí (říd.)                  3 720 
obmývka    obmývání                       3 721 
obnáška    částka (zast.)                 3 722 
obnitec    pokojová lípa                  3 723 
obnocka    noční pastva (nář.)            3 723 
obnosový   týkaj. se obnosu               3 723 
obnovní    zánovní (říd.)                 3 724 
obnoží     úhrn výhonků, odnoží (říd.)    3 725 
obojček    oboječek (zast.)               3 726 
obojkatý   mající obojek                  3 728 
obojovat   bojem přemoci (zast.)          3 728 
obojruč    obouruč                        3 728 
obostřit   zaostřit (říd.)                3 730 
obouchat   otlouci                        3 730 
oboulat    ochočit (nář.)                 3 730 
obourat    zbourat kolem dokola           3 730 
obouruký   užívající obou rukou           3 730 
obouzet    očerňovat (zast.)              3 731 
obpis      nápis kolem dokola             3 731 
obplodí    oplodí                         3 731 
obranní    obranný (zast.)                3 734 
obraňka    opasek s řetízky (nář.)        3 734 
obrašit    vyrašit kolem dokola           3 735 
obratec    rod brouků                     3 735 
obratlík   obracák                        3 738 
obráňka    opasek s řetízky (nář.)        3 734 
obrátivý   obratný (říd.)                 3 738 
obrev      šňůra u myslivec. sítí         3 745 
obrfořt    nadlesní                       3 745 
obrlík     obratlík                       3 745 
obrnový    týkající se obrny              3 746 
obrojit    houfem obklopit (říd.)         3 748 
obrový     obří (zast.)                   3 750 
obrsokol   náruživý sokol                 3 751 
obršpicl   velký udavač                   3 751 
obrštka    žena obršta                    3 751 
obručina   dříví používané na obruče      3 752 
obručit    spojit k sňatku spojením rukou 3 753 
obručka    obroučka (říd.)                3 753 

obrusek    obrus                          3 753 
obrysní    obrysový                       3 754 
obřadek    menší obřad (zast.)            3 755 
obře       mladý obr (říd.)               3 756 
obřida     hnusný člověk (říd.)           3 756 
obřišník   popruhový pás                  3 756 
obřít      břitvou oholit                 3 757 
obsadní    určený k obsazení (říd.)       3 757 
obsadník   kdo provádí obsazení (říd.)    3 757 
obsedět    vydržet sedět (říd.)           3 759 
obsek      způsob mýcení                  3 759 
obstární   obstárlý (zast.)               3 762 
obsvit     záře kolem něčeho (říd.)       3 765 
obsvítit   kolem posvítit (říd.)          3 765 
obščinný   obščinový (říd.)               3 765 
obšitník   voj propuštěnec (zast.)        3 766 
obšírník   rod brouků                     3 765 
obšusta    trhan                          3 767 
obtahový   týkající se obtahu             3 768 
obtažek    obtah (říd.)                   3 768 
obtažný    obtiskovací                    3 768 
obtáčecí   sloužící k obtáčení            3 767 
obtoulit   obejmout (nář.)                3 771 
obtúlit    obejmout (nář.)                3 771 
obučit     trochu naučit                  3 771 
obučitSe   trochu se naučit               3 771 
obus       granát (říd.)                  3 771 
obuškář    pytlák lovící obuškem          3 772 
obuví      obuv (zast.)                   3 772 
obuzdit    opatřit uzdou                  3 772 
obuzek     síť na zvěř                    3 772 
obústek    nátrubek hudebního nástroje    3 771 
obústní    jdoucí kolem úst               3 772 
obůr       polní trať                     3 771 
obůření    systém hospodaření             3 771 
obval      hlubší prohlubeň               3 772 
obvanout   obvát (říd.)                   3 772 
obvát      obvanout (říd.)                3 772 
obvázka    obvaz                          3 773 
obvěsit    zavěsit kolem něčeho           3 774 
obvodný    obvodní (zast.)                3 775 
obvodově   po obvodu                      3 775 
obvrták    druh nebozezu                  3 775 
obvrtek    vrtné jádro                    3 775 
obyčejní   obyčejný (zast.)               3 776 
obzábst    namrznout                      3 778 
obzorní    obzorový (říd.)                3 779 
obživět    oživnout (říd.)                3 781 
obžírač    kdo něco obžírá                3 781 
obžívat    začínat znovu žít              3 781 
ocasec     rod brouků                     3 782 
ocasisko   ocas (nář.)                    3 782 
ocasnice   kometa (zast.)                 3 783 
ocáskový   týkající se ocásků             3 782 
oceánově   po způsobu oceánu              3 783 
ocelovat   ocelit (zast.)                 3 784 
ocepovat   naučit dobrým způsobům         3 785 
ocetný     týkající se octa               3 786 
ocopovat   opatřit copem                  3 787 
octaření   výroba octa                    3 787 
octění     převádění na ocet              3 787 
octování   výroba octa                    3 787 
ocukřit    osladit cukrem                 3 788 
ocupat     cupáním odstranit              3 788 
ocupávat   cupáním oklepávat              3 788 
očamařit   odít do čamary                 3 788 
očářit     očarovat (zast.)               3 789 
očekat     vyčkat (zast.)                 3 789 
očelí      čelenka                        3 790 
očernat    na povrchu zčernat             3 790 
očihledě   zcela zřejmě (říd.)            3 791 
očistivý   očistný                        3 792 
očitost    přítomnost před očima (zast.)  3 793 
očkávat    očekávat (nář.)                3 794 
očkovák    nůž na očkování                3 794 
očmudit    očoudit                        3 795 
očnatka    rod much                       3 795 
očtený     četbou vešlý ve známost        3 795 
očudnout   očoudnout                      3 796 
odanit     zatížit daní (říd.)            3 798 
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odběrka    odbírka                        3 800 
odbívat    udávat čas údery               3 802 
odbočivý   odbočující (říd.)              3 802 
odbolet    přestat bolet                  3 804 
odbrnět    přestat brnět (říd.)           3 806 
odbušit    oklepat kladivem               3 806 
odbytek    odbyt (zast.)                  3 806 
odcizeně   cize                           3 809 
odcvakat   cvakáním vykonat (říd.)        3 809 
oddadba    oddavky (říd.)                 3 811 
oddavek    oddavky (zast.)                3 813 
oddávání   oddavky                        3 813 
oddechat   oddychovat (říd.)              3 813 
oddílet    oddělovat (říd.)               3 816 
oddílně    odděleně (říd.)                3 816 
oddmychat  odfoukat (říd.)                3 816 
oddrndat   s drndáním se vzdálit          3 817 
oddrnkat   drnkavě zahrát (říd.)          3 817 
oddrtit    drcením odstranit              3 817 
oddřít     těžce odpracovat               3 817 
oddunět    s duněním se vzdálit (říd.)    3 817 
odebírka   odbírka                        3 802 
odelnout   přestat lnout                  3 821 
odesílka   vypravení zásilky              3 823 
odevlát    vláním vzdálit                 3 951 
odezdola   odzdola (říd.)                 3 825 
oděvka     velký šátek (nář.)             3 824 
odhadčí    odhadce                        3 827 
odhadně    se snahou odhadnout (říd.)     3 827 
odhadník   odhadce (zast.)                3 828 
odhajat    hajáním odbýt                  3 828 
odhasit    hašením ochladit               3 829 
odhladit   hlazením odstranit             3 829 
odhlas     ozvěna (říd.)                  3 829 
odhovět    ulehčit (říd.)                 3 831 
odhrýzt    uhrýzt (říd.)                  3 832 
odhuhňat   huhňavě odpovědět              3 833 
odhutat    odtroubit na roh (nář.)        3 833 
odhútat    odtroubit na roh (nář.)        3 833 
odhýbat    hýbáním vykonat                3 833 
odchnout   ovanout (básn.)                3 833 
odchrčet   vydat chrčivý zvuk             3 834 
odchrnět   strávit spaním                 3 835 
odchůvče   odchované zvíře (říd.)         3 835 
odchvátit  odchvátat (říd.)               3 835 
odchvívat  chvějivě odvívat               3 820 
odchystat  přichystat (říd.)              3 835 
odivně     obdivně (říd.)                 3 837 
odjed      protijed                       3 837 
odjížďka   odjezd (říd.)                  3 838 
odkanout   po kapkách odtéci              3 838 
odkapek    tekutina shromážděná odkapáním 3 839 
odkapník   zařízení na odkapávání         3 839 
odkavad    odkud (zast.)                  3 839 
odkavadž   odkudž (zast.)                 3 839 
odkazce    odkazatel (říd.)               3 840 
odkazný    týkající se odkazu (říd.)      3 840 
odklada    odkladač (říd.)                3 841 
odkladek   odklad (zast.)                 3 842 
odkladně   s odkladem                     3 842 
odkladní   odkladný (zast.)               3 842 
odkládal   odkladač (říd.)                3 841 
odkorat    okorat (nář.)                  3 846 
odkrást    potají odnést                  3 848 
odkrok     krok zpátky (zast.)            3 848 
odkrytek   objev (zast.)                  3 849 
odkrytel   objevitel (zast.)              3 849 
odkupné    výkupné (zast.)                3 851 
odkupník   odběratel (zast.)              3 851 
odkvákat   kvákáním zapudit               3 852 
odkvětek   odkvět (říd.)                  3 852 
odkysat    vykysat (říd.)                 3 853 
odkýchat   odskákat                       3 853 
odlesnět   ztratit lesy (říd.)            3 855 
odlevný    ulevující (říd.)               3 856 
odlévák    odlívka dýmky                  3 856 
odlik      kopie (říd.)                   3 857 
odlivek    odlitek (říd.)                 3 858 
odlívka    čepování na míru               3 858 
odmámit    odlákat                        3 861 

odmečet    mečením odpovědět (říd.)       3 862 
odmektat   oddrmolit (říd.)               3 862 
odmezek    spodní část svahovitého pole   3 864 
odměkčit   učinit měkkým (říd.)           3 862 
odměrově   s odměrem                      3 863 
odmíchat   odmísit                        3 864 
odmířet    odměřovat (říd.)               3 865 
odmítací   odmítavý                       3 865 
odmítit    odmítnout (říd.)               3 865 
odmladat   omladat (říd.)                 3 866 
odmlátit   ukončit mlácení                3 866 
odmrzat    roztávat                       3 868 
odmumlat   mumlavě odříkat                3 868 
odmužnit   zbavit mužnosti                3 868 
odmýt      mytím odstranit                3 869 
odnášecí   týkaj. se odnášení             3 870 
odnášivý   nadnášející se (říd.)          3 870 
odnervit   zbavit energie (říd.)          3 871 
odnesa     zloděj (říd.)                  3 871 
odnožek    pel nesený včelou na nožkách   3 873 
odnožový   patřící k odnoži               3 873 
odpadák    část vrtné soupravy            3 875 
odparný    odpařující se                  3 878 
odpažmo    s pažemi od těla               3 879 
odpáchat   odčinit (říd.)                 3 877 
odpištět   pištivě odpovědět (říd.)       3 882 
odpíchat   odrytím zarovnat (slang.)      3 879 
odpípat    pípavě odříkat (říd.)          3 880 
odpírač    kdo odpírá (říd.)              3 880 
odplav     odplavená hlína (říd.)         3 883 
odpláchat  splachovat (říd.)              3 882 
odpnout    odepnout (říd.)                3 885 
odpoč      odpočinek (nář.)               3 885 
odpora     odpor (zast.)                  3 889 
odpotit    potem se zbavit (říd.)         3 891 
odprašek   nalítaný prach                 3 895 
odprašný   odprašovací                    3 895 
odpravce   popravčí (zast.)               3 895 
odprosný   mající ráz prosby (říd.)       3 896 
odprskat   odprskávat (říd.)              3 896 
odprutec   sazenice získaná křížením      3 896 
odpukat    odprýskat                      3 898 
odpůldní   odpolední (říd.)               3 898 
odpůrně    opačně (říd.)                  3 898 
odradivý   odrazující (říd.)              3 900 
odraženě   způsobem odrazu                3 902 
odránka    otrhaná věc (říd.)             3 900 
odrápat    oškubat                        3 900 
odrápit    opatřit drápy (říd.)           3 900 
odrážená   druh míčové hry                3 902 
odrba      trhan                          3 903 
odrejdit   rejdivě se vzdálit             3 903 
odreptat   reptavě odpovědět              3 903 
odrhat     otrhat (říd.)                  3 903 
odrhávat   sdrhovat (říd.)                3 903 
odrhoun    otrhanec (říd.)                3 903 
odrnit     pokrýt drnem                   3 904 
odrobnět   stát se menším (říd.)          3 904 
odrost     mládež odrostlá škole (říd.)   3 905 
odrsnělý   zdrsnělý (říd.)                3 905 
odrub      odvetný rub na útok            3 905 
odrubit    odrubat (říd.)                 3 905 
odruštit   zbavit ruských rysů            3 906 
odrůdka    sorta (zdrob.)                 3 906 
odrůdný    odlišný (říd.)                 3 906 
odřadí     oddíl (zast.)                  3 907 
odřehtat   řehtáním označit konec (říd.)  3 907 
odřenost   odření (říd.)                  3 908 
odřice     hlavní trám oder               3 908 
odřičet    řičením projevit (říd.)        3 908 
odřiduch   halama (říd.)                  3 908 
odřípat    odřít (říd.)                   3 909 
odsavad    od této doby (zast.)           3 910 
odsázet    vysázet (říd.)                 3 910 
odsebení   sebeodcizení (říd.)            3 910 
odsep      pískový nános (zast.)          3 912 
odsípat    sípavě odpovědět (říd.)        3 912 
odslavit   slavnostně odbýt (říd.)        3 913 
odslepit   zbavit slepoty (říd.)          3 913 
odslinit   zbavit slin (říd.)             3 913 
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odslojek   slabší vedlejší sloj           3 913 
odsmolit   zbavit smoly                   3 914 
odsoušet   vysoušet (říd.)                3 915 
odspět     odkvapit (zast.)               3 915 
odstroj    odstrojení (říd.)              3 923 
odstřed    odstředění (říd.)              3 923 
odstupek   část zákopu                    3 925 
odsudní    odmítavý (zast.)               3 927 
odsudný    odmítavý (říd.)                3 927 
odsušit    vysušit                        3 928 
odsytit    zbavit sytosti (říd.)          3 929 
odšívat    trávit šitím                   3 929 
odšlápek   otisk hlíny odlepený od spárků 3 931 
odšlehat   šleháním odehnat (zast.)       3 931 
odtanout   odloučit se (říd.)             3 935 
odtavad    odtamtud (zast.)               3 936 
odtepat    odehnat (zast.)                3 936 
odteplit   zbavit tepla (říd.)            3 936 
odtesek    odtesaný kus (říd.)            3 936 
odtiskat   odstrkovat (zast.)             3 937 
odtísnit   zatlačit (říd.)                3 937 
odtlachat  tlacháním strávit              3 937 
odtlapat   provést pojímání               3 937 
odtlumit   zbavit tlumení                 3 937 
odtrolit   oddělit trolením               3 939 
odtučnět   zbavit se tučnosti             3 939 
odtudž     také odtamtud                  3 940 
odule      rostlina                       3 940 
odumrlý    odumřelý                       3 941 
odurový    týkaj. se oduru                3 941 
odurvat    odervat (říd.)                 3 941 
odusmát    smíchem odstranit (říd.)       3 942 
odustat    upustit od něčeho (říd.)       3 942 
oduzdit    odejmout ohlávku               3 943 
odúročit   diskontovat                    3 941 
odvalina   jalový odpadní kámen           3 944 
odvan      odvanutí (říd.)                3 944 
odvažek    odvážení                       3 946 
odvávat    odfoukávat                     3 945 
odváženě   odvážně (říd.)                 3 946 
odvážník   odvážný člověk (zast.)         3 946 
odvčíra    od včerejška                   3 824 
odvděčit   vděkem odměnit (říd.)          3 947 
odvděk     projev vděčnosti               3 947 
odvěcnit   zbavit věcnosti                3 947 
odvěrka    vypínač                        3 948 
odvěsný    visicí od něčeho               3 948 
odvětek    odpověď (říd.)                 3 949 
odvětev    odnož (říd.)                   3 949 
odvislík   závislý člověk (říd.)          3 950 
odvoj      odvíjení                       3 952 
odvozné    poplatek za odvoz              3 954 
odvrh      odhození (říd.)                3 955 
odvyk      odvyknutí (říd.)               3 956 
odvykací   sloužící k odvykání            3 956 
odzdrav    odpověď na pozdrav (říd.)      3 958 
odzev      odezva (říd.)                  3 958 
odzírací   slouž. k odzírání              3 958 
odzískat   získat zpět (zast.)            3 958 
odznačný   opatřený odznakem (říd.)       3 958 
odzvučit   zbavit hlučení (říd.)          3 960 
odženit    zrušit ženitbu (říd.)          3 960 
ofábořit   ozdobit fábory                 3 961 
ofertní    týkající se ofery              3 962 
ofinatý    mající ofinu                   3 964 
ofsetní    ofsetový                       3 964 
oha        citosl. překvapení (říd.)      3 965 
ohar       oharek (zast.)                 3 966 
ohasnout   zhasnout                       3 966 
ohavno     ohavná věc (říd.)              3 967 
ohbitost   ohebnost (zast.)               3 967 
ohbitý     ohebný (zast.)                 3 967 
oheb       ohbí                           3 967 
ohebký     ohebný (nář.)                  3 967 
ohenní     týkaj. se ohně (zast.)         3 969 
ohi        citosl. leknutí                3 969 
ohlašný    týkaj. se ohlašování           3 971 
ohlavit    opatřit ohlavím (říd.)         3 972 
ohledář    člověk s velkými ohledy (říd.) 3 972 
ohlenit    obklopit hlenem (říd.)         3 974 

ohlinit    pomazat hlínou (říd.)          3 975 
ohlozek    ohlodaný zbytek (říd.)         3 975 
ohlucha    ohlušení (říd.)                3 975 
ohluchat   stávat se hluchým (říd.)       3 975 
ohněný     ohnivý (zast.)                 3 977 
ohněrudý   rudý jako oheň                 3 978 
ohniočko   mravenčík                      3 978 
ohnipal    reumatismus (říd.)             3 978 
ohnivoň    báječný ohnivý muž             3 980 
ohní       týkající se ohně               3 978 
ohnojit    opatřit hnojem (zast.)         3 981 
ohňotrn    ozdobný keř                    3 981 
ohňovat    ničit hmyz ohněm               3 982 
ohňovka    moucha z čeledi pestřenek      3 982 
ohrážet    ohražovat (zast.)              3 986 
ohrom      ohromení (říd.)                3 987 
ohrožilý   neohrožený (říd.)              3 988 
ohrubit    učinit hrubým (říd.)           3 988 
ohryzka    ohryzek (říd.)                 3 989 
ohřeb      zabavení statku (zast.)        3 989 
ohřevný    ohřívající                     3 990 
ohučet     hučením omámit (říd.)          3 990 
ohvězdit   pokrýt hvězdami                3 990 
ohy        citosl. leknutí                3 991 
ohyzdno    ohyzdnost (říd.)               3 992 
ohýbátko   nástroj na ohýbání holí        3 991 
ohýbnout   ohnout (říd.)                  3 991 
ochaba     ochabnutí (říd.)               3 993 
ochablec   ochablý člověk (říd.)          3 993 
ochablík   malátný člověk (říd.)          3 993 
ochatrnět  zchátrat (říd.)                3 994 
ochátrat   zchátrat (říd.)                3 993 
ochej      citosl. překvapení (říd.)      3 994 
ochladivý  chladivý (říd.)                3 994 
ochláchavý rozléhavý (nář.)               3 995 
ochlápět   schlipovat se (říd.)           3 995 
ochlebení  hmotné zaopatření (říd.)       3 995 
ochlípět   zvadle sklesnout (říd.)        3 995 
ochmuřit   zakabonit (říd.)               3 996 
ochna      tropická dřevina               3 996 
ochočitel  krotitel (říd.)                3 996 
ochora     choroba (zast.)                3 997 
ochotový   učiněný z ochoty               3 998 
ochozelý   chozením opotřebovaný (říd.)   3 998 
ochoznice  můstek ved. z ochozu lodi      3 999 
ochozník   lovec sleduj. zvěř na ochoze   3 999 
ochrápět   ochraptět (nář.)               31001 
ochro      proskurník jedlý               31001 
ochroutSe  zavrtět se (nář.)              31002 
ochtoik    osmiglasik-bohoslužebná kniha  31002 
ochvátit   zchvátit (zast.)               31003 
ochvěv     záchvěv (říd.)                 31003 
ochvojit   ozdobit chvojím (říd.)         31003 
oidipada   dílo o Oidipovi                31004 
ojasnět    stávat se jasným (říd.)        31004 
ojemnit    učinit jemným (říd.)           31005 
ojkový     týkaj. se ojky                 31005 
okabena    odrůda jablek                  31005 
okadeřit   obklopit kadeřemi              31006 
okalit     zkalit                         31006 
okamenět   zkamenět                       31006 
okasat     vykasat                        31008 
okatec     brouk z čeledi drapčíků        31008 
okatětSe   být nápadný                    31008 
okazovat   projevovat                     31009 
okázka     ukázka, odiv                   31009 
okecek     ozdobná zahradní trvalka       31009 
okeník     druh hoblíku                   31010 
okeřený    porostlý keři (říd.)           31010 
okénkový   týkající se okénka             31010 
oklasený   mající klasy                   31011 
okličí     enkláva                        31012 
oklopník   bidlo k oklápění dříví         31013 
okluz      okluzná půda                   31013 
okluzka    kluzký povrch země             31013 
okněžnit   povýšit do knížecího stavu     31013 
okolice    okolí (zast.)                  31016 
okolisko   kopiště (nář.)                 31017 
okolitý    okolní (zast.)                 31017 
okolkový   vyhýbavý (říd.)                31017 
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okolnice   žebračka (nář.)                31017 
okolník    žebrák (nář.)                  31017 
okoněný    jedoucí na koni                31018 
okopnina   okopanina                      31019 
okopní     zákopový (slang.)              31019 
okora      okoralá kůrka (říd.)           31019 
okoravět   okorat                         31020 
okotěška   pomněnka (zast.)               31020 
okouvat    pobíjet kovem                  31022 
okoveček   okůvek                         31024 
okovice    okovaný obojek (říd.)          31024 
okovina    okuj                           31024 
okovisko   okov (zast.)                   31024 
okovit     kořalka (nář.)                 31024 
okovový    vztah. se k okovu              31024 
okrajník   truhlářský hoblík              31025 
okrasník   brouk z čeledi nosatců         31025 
okrčí      ozdobný límec (říd.)           31026 
okresný    okresní (zast.)                31027 
okresový   týkající se okresu             31027 
okrnět     stát se neduživým (zast.)      31027 
okropit    pokropit (zast.)               31028 
okršlák    okres. školní inspektor (říd.) 31029 
okružek    okrouhaný proužek              31030 
okružina   okraj kruhovité plochy (říd.)  31030 
okružík    okruží (říd.)                  31030 
okružka    okružek                        31030 
okrýsek    okresek (říd.)                 31031 
okřeněný   churavý (říd.)                 31031 
okřepit    osvěžit (říd.)                 31031 
okřes      odstranění kůry s kmenů        31031 
okřevit    osvěžit (zast.)                31032 
okřídlet   nabýt křídel (zast.)           31032 
okřívavě   způsobem přináš. okřání (říd.) 31033 
okřívavý   přinášející okřání (říd.)      31033 
okřížit    ozdobit křížem (říd.)          31033 
oktávbas   rejstřík pro pedál varhan      31033 
oktylový   týkaj. se oktylu               31034 
okuklený   oblečený v kukle (zast.)       31034 
okup       výkupné (zast.)                31035 
okurče     bouchoř (lid.)                 31035 
okusný     týkaj. se okusu (říd.)         31036 
okušovat   okoušet (zast.)                31036 
okůpek     malý okop (říd.)               31035 
okvést     pokrýt se květem (říd.)        31036 
okvětník   brouk z čeledi tesaříků        31036 
okydat     pokydat                        31037 
olamek     úlomek                         31037 
olbí       kůže na lebce (říd.)           31037 
olbřímě    jako obr (říd.)                31037 
olejček    olejík (zast.)                 31038 
olejoměr   oleometr                       31039 
olepšit    zlepšit (zast.)                31040 
olesnění   lesem pokryté místo            31040 
oleželý    poněkud uleželý (říd.)         31040 
olfaktie   jednotka čichových dojmů       31040 
olidštit   učinit lidštějším (říd.)       31041 
olisovat   lisovat kolem dokola (říd.)    31041 
olistění   vypučení listů na rostlině     31041 
olivně     olivově (říd.)                 31042 
olivní     olivový (říd.)                 31042 
olivný     olivový (zast.)                31042 
olínat     opelichat                      31041 
oloudit    oblouznit (říd.)               31043 
olovičný   olověný (říd.)                 31044 
olstít     obelstít (zast.)               31045 
olšinatý   olším porostlý (říd.)          31045 
olšinný    týkaj. se olše                 31045 
olšoví     olšičí (říd.)                  31045 
oltářný    oltářní (zast.)                31046 
olupovač   lupič (říd.)                   31046 
oluznit    učinit luzným (říd.)           31046 
oluzovat   obluzovat (říd.)               31046 
olyselý    olysalý (říd.)                 31048 
omach      máchnutí (říd.)                31049 
omastka    mazání na koláče (nář.)        31051 
omáčička   omáčka (zdrob.)                31048 
omájit     zmladit (zast.)                31049 
omedit     osladit medem (říd.)           31051 
omeletní   omeletový                      31052 

omelí      jmelí (lid.)                   31052 
omelo      pometlo (nář.)                 31052 
ometačka   omítačka                       31053 
omeznice   čára ohranič. náklad. prostor  31053 
oměděný    pokrytý vrstvou medu           31051 
omějový    týkaj. se oměje                31052 
omhlený    orosený (nář.)                 31053 
ominout    minout (zast.)                 31054 
omíhatSe   přejít do míhání (říd.)        31053 
omíjet     míjet (říd.)                   31053 
omínat     hníst (nář.)                   31054 
omírnit    zmírnit                        31054 
omízit     naplnit mízou                  31054 
omknout    obkopit (říd.)                 31054 
omlad      omlazení (zast.)               31054 
omladět    omládnout (říd.)               31055 
omlatní    týkající se omlatu             31056 
omlázka    omlazení (říd.)                31056 
omletky    zbytky po omílání              31056 
omlknout   umlknout (říd.)                31056 
omlsat     smlsat                         31057 
omlsávat   mlsně ochutnávat               31057 
omluvčí    omlouvatel                     31057 
omluvní    omluvný (říd.)                 31058 
omlžený    zamlžený                       31058 
omnismus   filosofická nauka              31058 
omok       omáčka (nář.)                  31059 
omoudřit   učinit moudrým (říd.)          31059 
omounit    umounit (říd.)                 31059 
omrtvět    stát se mrtvým (říd.)          31061 
omrtvit    umrtvit (říd.)                 31061 
omrvovat   hnojit                         31061 
omrzavý    nudný (říd.)                   31061 
omrzený    omrzelý (říd.)                 31061 
omřežení   mřížoví (říd.)                 31062 
omřežit    omřížit (zast.)                31062 
omstít     pomstít (zast.)                31062 
omužit     učinit mužným (říd.)           31063 
omýjet     omývat (zast.)                 31063 
omýtěný    porostlý mlázím                31064 
omžik      mžik (říd.)                    31064 
onenkrát   tenkrát                        31068 
onosit     nošením opotřebovat            31068 
onuznět    stát se nuzným (říd.)          31069 
onuzovat   ochuzovat (říd.)               31069 
onúcka     onučka                         31069 
onzí       týkající se onzy               31069 
oňuchat    očichat (nář.)                 31069 
oňuchávat  očichávat (nář.)               31069 
ooctit     okyselit octem                 31069 
oostnění   pokrytí ostny (říd.)           31069 
oostřit    přiostřit                      31069 
opačinář   veslař na voru                 31070 
opačník    druh pluhu                     31070 
opajedlo   opojný prostředek (říd.)       31071 
opakový    neprůhledný                    31072 
opaký      špatný (ze srb.)               31072 
opalin     opalinové sklo                 31073 
opalina    obrvený nálevník               31073 
oparový    týkající s oparu               31075 
opasné     věnečné                        31076 
opasník    plaňka v obložení lodi         31076 
opažina    opažení (říd.)                 31080 
opáčky     křestní hostina (nář.)         31070 
opáknout   zopakovat                      31071 
opálet     přesívat (zast.)               31072 
opálkový   týkající se opálky             31073 
opásanec   brouk                          31075 
opátrat    prozkoumat (říd.)              31076 
opejřit    opeřit (říd.)                  31080 
opelit     pokrýt pelem                   31081 
opelka     druh placky (říd.)             31081 
opelovat   oplodňovat pelem (říd.)        31081 
operek     okolek (nář.)                  31083 
operetář   skladatel operet (říd.)        31083 
operetit   hrát operety (říd.)            31083 
opeslo     opeslý člověk (říd.)           31085 
opěknět    stát se pěkným (říd.)          31080 
opěknit    učinit pěkným (říd.)           31080 
opěnit     pokrýt pěnou                   31081 
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opěrátko   malé opěradlo                  31083 
opěrnice   součást závěru děla            31084 
opěrník    otočný čep otáčidla            31084 
opěrový    týkající se opěry              31084 
opěšalec   pěšky jdoucí člověk (říd.)     31085 
opěvávat   opěvovat (říd.)                31086 
opičatý    podobný opici                  31088 
opičivý    rád se opičící                 31088 
opij       opium (zast.)                  31089 
opilek     jemná tříska vznik. pilováním  31089 
opilstvo   opilství (zast.)               31090 
opiově     jako po opiu                   31090 
opíče      opičí mládě (říd.)             31088 
opíhled    dřevina z čeledi zapotovitých  31089 
opíjavý    opíjivý (nář.)                 31089 
oplach     nádech (říd.)                  31093 
oplaskat   stávat se splasklým (říd.)     31093 
oplatný    jsoucí na oplátku              31094 
opláchat   oplachovat (říd.)              31093 
oplát      ozářit                         31094 
oplecník   oplecko                        31095 
opleňák    oplenový vůz                   31095 
opletení   pletená hradba (zast.)         31096 
opleť      oplocení (říd.)                31095 
oplít      zbavit plevele                 31096 
oplítka    opletení (říd.)                31096 
oplodivý   mající schopnost oplodit       31096 
oplodní    jsoucí okolo plodu             31096 
oploužit   plouživě obejít (říd.)         31097 
oplstěný   pokrytý hustými chlupy         31097 
oplývavý   oplývající (říd.)              31098 
oplzlit    chovat se oplzle (říd.)        31098 
oplzlík    oplzlý člověk                  31098 
opoj       opojení (zast.)                31099 
opojidlo   opojný prostředek (říd.)       31099 
opolka     oděr                           31100 
opomínat   opomíjet (zast.)               31100 
opomínka   opominutí (říd.)               31100 
oponkatý   opatřený oponkou               31101 
oponový    související s oponou (říd.)    31101 
opopanax   pryskyřice z moračiny          31101 
opopelit   posypat popelem                31101 
opoutalý   drzý (říd.)                    31104 
opovědka   celní tiskopis                 31105 
opovrhat   opovrhovat (říd.)              31099 
opraskat   popraskat                      31108 
opratník   kůň vedený na oprati (zast.)   31109 
opravně    reformně                       31111 
opravový   týkající se opravy             31113 
opráskat   práskáním opotřebovat (říd.)   31108 
oprostný   oprošťující (říd.)             31114 
oprudit    způsobit opruzení              31115 
opruže     otep z proutí                  31115 
optaj      dotaz (nář.)                   31117 
optochin   sloučenina alkaloidu           31119 
opuch      edém                           31119 
opuchřet   zpuchřet (říd.)                31119 
opupí      okolí pupku (říd.)             31119 
opůli      v půli (zast.)                 31119 
opůlí      část košile (nář.)             31119 
orang      orangutan                      31122 
orataj     oráč (zast.)                   31123 
oratina    oranice (říd.)                 31123 
orákl      orákulum (říd.)                31121 
orážeč     obuvnický dělník               31124 
orden      řád (z ruštiny)                31124 
ordinand   svěcenec                       31124 
ordnunk    pořádek                        31125 
orelana    barvivo z oreláníku            31126 
orelán     barvivo z oreláníku            31126 
orelin     barvivo z oreláníku            31126 
orešinka   hrachor hlíznatý               31126 
orexin     žaludeční lék                  31126 
organola   zmechanizované varhany         31130 
orgeada    osvěžující nápoj               31130 
orchidin   lék proti poruchám růstu       31131 
orlátko    orlí mládě                     31135 
orlean     orelán                         31135 
orleán     látka s jem. bavln. osnovou    31135 
orleáník   oreláník                       31135 

orličín    lýkovcovitá dřevina            31135 
orlojek    orlojík                        31136 
orlojový   týkající se orloje             31136 
orloš      středověká válečná loď         31136 
orlozob    pták                           31136 
ornátník   výrobce ornátů                 31137 
orní       orný (zast.)                   31138 
orsilie    červené barvivo lišejníku      31139 
ortelní    týkající se ortelu (zast.)     31139 
ortolán    strnad zahradní                31141 
ortulán    strnad zahradní                31141 
ortutit    amalgamovat                    31141 
ortýlek    rozsudek (zdrob.)              31141 
orudnout   zrudnout (říd.)                31141 
orušit     porušit (říd.)                 31141 
oruž       oruží (říd.)                   31141 
oružení    oruží                          31141 
oružit     ozbrojit (říd.)                31141 
oružitSe   ozbrojit se (říd.)             31141 
oružník    výrobce oruží                  31141 
orůznit    oddělit (říd.)                 31141 
orůžený    zbarvený do růžova             31141 
orůžovět   zbarvit se do růžova           31141 
ořasí      řasy očí                       31142 
ořáděný    ověsený řády (říd.)            31142 
ořechoví   ořeší (říd.)                   31142 
ořešinec   vodní rostlina                 31142 
ořidnout   stát se řídkým (říd.)          31143 
oří        koňský (říd.)                  31143 
ořík       koník (říd.)                   31144 
osamota    samota (zast.)                 31148 
osamotě    osamoceně (nář.)               31148 
osamotí    osamělost (říd.)               31149 
osedat     usedat na něco (říd.)          31150 
osedávat   usedat na něco (říd.)          31150 
osednice   majitelka nemovitostí (zast.)  31151 
oselství   oslovství (říd.)               31152 
osepní     týkající se ospu (zast.)       31153 
osetí      osení                          31153 
osičák     osičník (hřib)                 31153 
osičina    osikový porost (říd.)          31153 
osičník    křemenáč osikový               31153 
osikáč     křemenáč osikový               31154 
osikově    třaslavě                       31154 
osinatě    jako osina                     31154 
osiník     odosinovač                     31154 
osiralý    osiřelý (zast.)                31154 
osirotit   učinit sirotkem (říd.)         31154 
osíplý     sípající (říd.)                31154 
oskeruch   oskeruše                       31155 
oskoruch   oskeruše (nář.)                31155 
oskvít     ozářit (říd.)                  31156 
oskvívat   ozařovat (říd.)                31156 
oslabeně   slabě (říd.)                   31156 
oslaveně   se slávou                      31157 
oslazeně   sladce (říd.)                  31158 
oslánět    ozařovat (říd.)                31157 
oslech     ohlas (říd.)                   31158 
osleple    jako slepý (říd.)              31158 
oslepně    oslepivě (říd.)                31159 
oslizák    routovitá dřevina              31159 
osliznět   osliznout (říd.)               31160 
oslíčkář   oslař (říd.)                   31159 
oslídit    provést špehování (říd.)       31159 
oslnět     být oslněn (říd.)              31160 
oslnný     oslnivý (říd.)                 31160 
oslov      oslovení (říd.)                31161 
oslový     oslí (říd.)                    31161 
osluní     výsluní (říd.)                 31161 
oslupět    strnout jak sloup (říd.)       31161 
oslzovat   oplakávat (říd.)               31162 
osmáhat    stávat se osmahlým (říd.)      31162 
osmek      strom ochraňující břeh         31163 
osmědit    zabarvit do hněda (říd.)       31167 
osmělost   smělost (nář.)                 31163 
osmian     sůl kyseliny osmiové           31164 
osmiát     sůl kyseliny osmiové           31164 
osmice     výsada na parohu jelena        31164 
osmiden    oktáv (zast.)                  31164 
osmidení   oktáv                          31164 
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osminohý   mající osm noh                 31165 
osmioký    mající osm ok                  31165 
osmirohý   mající osm rohů                31165 
osmizubý   mající osm zubů                31166 
osmosový   vzniklý osmosou                31167 
osmyk      strom ochraňující břeh         31163 
osmýkat    smýkáním odřít                 31167 
osnědit    zabarvit do hněda (říd.)       31167 
osnice     osní stolice, dědek            31168 
osník      poříz                          31168 
osnovač    naběrač v textilní továrně     31168 
osňák      poříz                          31167 
osobášit   oddat (nář.)                   31169 
osobečka   osobička (nář.)                31169 
osoběnka   osobička                       31169 
osobinka   osobička                       31169 
osobka     osůbka (říd.)                  31170 
osoblivý   domýšlivý (zast.)              31170 
osobník    osobní vlak                    31171 
osolovat   přidávat sůl                   31172 
osopivě    okřikovačně (říd.)             31172 
osopivý    rád okřikující (říd.)          31172 
ospalivý   ospalý                         31173 
ospice     vyrážka (nář.)                 31173 
osrpený    opatřený srpem                 31174 
ostaralý   zestárlý (říd.)                31174 
ostařelý   zestárlý (říd.)                31174 
ostálý     stáním znehodnocený (nář.)     31174 
osteolit   přiroz. fosforečnan vápenatý   31178 
ostének    malý osten                     31177 
ostina     rybí kůstka                    31178 
ostnivka   zlatěnka                       31179 
ostoupat   obstupovat (zast.)             31180 
ostoupit   obstoupit (zast.)              31180 
ostrah     ostražitost (říd.)             31180 
ostražně   ostražitě (zast.)              31180 
ostrážce   strážce (říd.)                 31180 
ostreš     ryba ježdík (nář.)             31180 
ostrochuť  pikantní chuť (říd.)           31181 
ostronos   tvor s bystrým čichem (říd.)   31181 
ostrooký   bystrozraký                    31182 
ostroví    souostroví (říd.)              31183 
ostrož     ostroh (říd.)                  31184 
ostrožné   staročeská peněžní dávka       31187 
ostruhař   brouk z čeledi mandelinek      31184 
ostruša    ostrucha (nář.)                31186 
ostruže    chránítko nohy koně            31186 
ostružek   odpadek při strouhání          31186 
ostružné   staročeská peněžní dávka       31187 
ostrýš     ryba ježdík (nář.)             31189 
ostřeh     střeh (říd.)                   31189 
ostřežný   ostražitý (říd.)               31190 
ostřiční   žijící v ostřici               31190 
ostřít     obestřít (říd.)                31192 
ostudivý   ostouzející (říd.)             31193 
ostýskat   olitovat (nář.)                31194 
osukněný   opatřený sukní                 31195 
osukovat   vysoukávat (zast.)             31196 
osvětně    osvětově (říd.)                31198 
osvětní    osvětový (říd.)                31198 
osvěž      občerstvení (říd.)             31198 
osvěženě   svěže                          31198 
osvícet    osvětlovat (říd.)              31200 
osvítat    slabě osvětlovat (říd.)        31200 
ošak       okoličnatá rostlina            31202 
ošala      podvodník (říd.)               31202 
ošálenec   ošálený člověk                 31202 
ošebelit   ošidit (nář.)                  31203 
ošípený    ozbrojený šípy (říd.)          31205 
oškleb     úšklebek (říd.)                31205 
ošklebný   ušklíbající se (říd.)          31205 
ošklivka   ošklivá žena (říd.)            31206 
oškrabec   škrábák na čištění boku lodi   31207 
oškrda     oškrt (nář.)                   31207 
oškrdík    oškrt                          31207 
oškrdlík   oškrt                          31207 
oškrlík    oškrt                          31207 
ošleh      stopa po šlehnutí (říd.)       31208 
ošmrda     kdo se někde zbytečně motá     31209 
ošoumat    ošoupat (říd.)                 31209 

ošpatnět   stát se špatným                31210 
oštěpit    provést štěpování              31211 
oštěpník   voják ozbrojený oštěpem        31211 
oštibrat   porušit na povrchu (říd.)      31211 
oštikat    oškubat zobákem (nář.)         31211 
oštírat    připálit                       31211 
ošumívat   stávat se ošumělým             31212 
ošunta     ošuntělý člověk                31212 
ošust      trhan                          31212 
ošustlý    ošuntělý (říd.)                31212 
otahovat   obkládat (zast.)               31214 
otančit    oslavit tancem (říd.)          31214 
otavník    sluka otavní                   31215 
otavoseč   seč otavy                      31215 
otazně     způsobem otázky (říd.)         31215 
otáčidlo   zařízení na otáčení            31213 
otálat     otálet (zast.)                 31214 
otálavě    váhavě (zast.)                 31214 
otálavý    váhavý (zast.)                 31214 
otáleč     otálející člověk (říd.)        31214 
otát       roztát (říd.)                  31214 
otávče     podzimní mládě (nář.)          31214 
otázkově   způsobem otázky (říd.)         31215 
otčánek    otec                           31216 
otčí       otcovský                       31216 
oteckost   otcovství (říd.)               31218 
oteček     táta (zdrob.)                  31218 
oteklost   opuchlina (říd.)               31218 
otemnět    stát se temným                 31218 
oteplalý   zteplalý (říd.)                31219 
oteplet    stát se teplým (říd.)          31219 
otěračka   utěrka (říd.)                  31219 
otěrek     srst na stromech při otírání   31219 
otěrka     otěrná podložka                31219 
otěžník    vozataj (říd.)                 31221 
otěžový    týkaj. se otěže                31221 
otížit     obtížit (říd.)                 31222 
otlumit    utlumit (říd.)                 31224 
otoba      druh macizně                   31224 
otobový    týkající se otoby              31224 
otočivý    mrštný (nář.)                  31225 
otočnost   schopnost otáčet se            31224 
otónovat   dát zabarvení fotografii       31225 
otrapný    ničemný (říd.)                 31225 
otrolit    odrolit (říd.)                 31230 
otrubák    neurvalec (nář.)               31230 
otrubina   kožní choroba                  31230 
otrus      kožní choroba (říd.)           31230 
otřepený   opatřený třepením              31232 
otupávat   okounět (nář.)                 31233 
otvorek    otvůrek (říd.)                 31236 
otýněný    opevněný (zast.)               31237 
ouboch     hlavní stráž (zast.)           31237 
ouhasa     ouha (říd.)                    31237 
ouhličit   nasytit uhlíkem                31238 
ouhořit    úhořit (lid.)                  7 421 
ouhrn      úhrn (zast.)                   7 423 
oulevina   horská louka (nář.)            31238 
oulisa     úlisný člověk (lid.)           7 484 
oulisně    úlisně (ob.)                   7 484 
oulisník   úlisný člověk (ob.)            7 484 
oulisný    úlisný (ob.)                   7 484 
oulový     úlový (ob.)                    7 489 
oumysl     úmysl (zast.)                  7 521 
oupadek    úpadek (zast.)                 7 535 
oupadní    svažující se (zast.)           7 536 
oupatí     úpatí (lid.)                   7 539 
ouroda     úroda (ob.)                    7 581 
ourodný    úrodný (zast.)                 7 582 
ouřední    úřední (ob.)                   7 592 
ouskok     úskok (zast.)                  7 607 
ousměšek   úsměšek (zast.)                7 612 
ousměšně   výsměšně (říd.)                7 612 
ousměšný   výsměšný (zast.)               7 612 
oušení     ušení (lid.)                   7 654 
ouškrt     kožený kroužek mezi maticemi   31238 
outerek    úterý  (ob.)                   7 673 
outlinký   útloučký (zast.)               7 684 
outloun    poloopice                      31239 
outlouš    asijská opice                  31239 
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outrpně    útrpně (lid.)                  7 697 
ouval      úval (zast.)                   7 710 
ouvalina   úval (zast.)                   7 711 
ouvara     mokřiny v poli (nář.)          7 712 
ouvazek    úvazek (zast.)                 7 713 
ouvazník   ouvazový sloupec               31239 
ouvazový   týkající se ouvazníku          31239 
ouvěr      úvěr (zast.)                   7 718 
ouvěrek    úvěrek (zast.)                 7 718 
ouvin      úvin (lid.)                    7 722 
ouvinek    úvinek (lid.)                  7 722 
ouvojen    část povozu-ouvojen (nář.)     7 726 
ouzděný    opatřený uzdou                 31240 
ouzký      úzký (ob.)                     7 746 
oužina     úžina (zast.)                  7 755 
oužit      úžit (zast.)                   7 758 
oužlabí    úžlabina (zast.)               7 761 
ovadice    ovád                           31240 
ovak       jinak (nář.)                   31240 
ovalašit   vykleštit (říd.)               31240 
oválník    brouk                          31240 
ovčačit    být ovčákem (říd.)             31242 
ovčář      ovčák                          31243 
ovčářský   ovčácký (říd.)                 31243 
ovčinka    ovečka (zast.)                 31244 
ovčínek    menší ovčín                    31243 
oveslený   opatřený vesly (říd.)          31245 
ovesník    pytel na oves                  31245 
ovést      přemluvit (nář.)               31246 
ověchtit   otřít věchtem (říd.)           31244 
ověšadlo   čabraka (říd.)                 31246 
ověšek     ověsek                         31245 
ovětřit    potřít nástrahy větřidlem      31246 
oviják     naviják                        31247 
ovitek     závit (říd.)                   31247 
ovívadlo   vějíř (říd.)                   31248 
ovládaně   zdrženlivě                     31248 
ovlásit    pokrýt chmýřím                 31249 
ovléci     povléci (říd.)                 31250 
ovlékat    povlékat (říd.)                31250 
ovlhle     se zvlhlým povrchem            31250 
ovlhovač   ovlhčovací zařízení (říd.)     31250 
ovlňovat   vlnivě pokrývat                31250 
ovnadit    učinit vnadným                 31250 
ovocnáč    ovocný strom                   31251 
ovoňovat   čichati k něčemu               31252 
ovousený   mající vousy                   31252 
ovrubník   obrubník                       31252 
ovrzaný    vrzáním opotřebený (říd.)      31252 
ovřelit    učinit vroucím (říd.)          31253 
ovsniště   ovesniště (říd.)               31253 
ovsojed    kůň pojídající oves (říd.)     31253 
ovsucha    rostlina z čeledi trav         31253 
ovšemťže   ovšem (zast.)                  31253 
ovšivět    dostat vši (říd.)              31253 
ovůcka     ovocná polévka (nář.)          31254 
ovzduch    ovzduší (říd.)                 31254 
ovzdušit   nasytit vzduchem               31254 
ovzdušní   ovzdušný                       31254 
oxfort     bavlněná tkanina               31254 
ozámčený   opatřený zámkem (říd.)         31255 
ozářet     ozařovat (říd.)                31255 
ozdobka    ozdůbka (zast.)                31257 
ozher      hlenitost                      71133 
ozimělý    naplněný zimou (říd.)          31259 
ozobrom    obraz proved. ozobrom. tiskem  31263 
ozorna     cizopasná rostlina             31263 
ozotypie   druh fotografie                31263 
ozrut      velikán (nář.)                 31263 
ozubatět   stát se zubatým                31264 
ozubník    druh hoblíku                   31264 
ozvěřit    naplnit zvěří                  31265 
ozvučna    část jazýčkové píšťaly varhan  31265 
ožaslý     užaslý (říd.)                  31266 
oženilec   ženatý člověk (říd.)           31268 
ožilost    ožití (zast.)                  31268 
ožinek     co se nažne                    31268 
oživelný   živelný (říd.)                 31269 
oživný     oživující                      31270 
ožínky     dožínky (říd.)                 31268 

ožíravý    ožírající (říd.)               31268 
ožíznit    dostat žízeň                   31270 
ožotka     křížatá rostlina               31270 
ód         domnělá vyzařovací síla        3 796 
ódový      týkající se ódu                3 874 
óhy        citosl.hlasu sovy              3 991 
óhyš       ouvej (říd.)                   3 992 
pabůh      nepravý bůh                    4   2 
pacitový   projevující nepravý cit        4   3 
pacítit    cítit nepravým citem           4   3 
packařit   hudlařit (říd.)                4   4 
pačepky    slivky                         4   4 
pačes      výčesek při druhém česání lnu  4   4 
pačesáč    vlasáč (říd.)                  4   4 
pačesák    vlasáč (říd.)                  4   4 
pačesek    odpadek lnu při druhém česání  4   4 
pačina     zadní veslo na voru            4   4 
pačísek    odpadek lnu při druhém česání  4   4 
padanice   sněžení                        4   6 
padavice   padoucnice (říd.)              4   9 
padený     padlý (říd.)                   4  10 
padělací   týkající se padělání           4   9 
paděra     nemotorný člověk (říd.)        4  10 
paděrek    klacek zbylý z děl.louče(nář.) 4  10 
paditSe    hubenět (nář.)                 4  12 
padlinka   dolinka                        4  12 
padolík    údolíčko (říd.)                4  16 
padoucka   žena trpící padoucnicí         4  16 
padouk     nábytkářské červenohnědé dřevo 4  16 
padrchy    rozcuchané vlasy (nář.)        4  17 
padrna     vlasatá hlava (nář.)           4  17 
pahlas     odraz zvuku                    4  18 
pahorčí    pahorkatá krajina (říd.)       4  19 
pahorčík   menší pahorek (říd.)           4  19 
pahrbí     skupina pahrbků (říd.)         4  19 
pahuba     záhuba (zast.)                 4  20 
pacholče   pacholátko (říd.)              4  21 
pacholsky  jako pacholek                  4  23 
pachometr  tloušťkoměr                    4  23 
paidea     nepravá idea                   4  24 
paidyla    nepravá idyla                  4  24 
pairie     hodnost paira                  4  24 
pajavec    javor jasanolistý              4  25 
pajádro    nepravé jádro                  4  24 
pajdálek   kulhavý člověk                 4  25 
pajed      onychie                        4  25 
pajeď      onychie                        4  25 
pajizva    nepravá jizva                  4  25 
pakážní    určený pro zavazadla (zast.)   4  27 
paketář    sazeč                          4  27 
paklička   paklíček (nář.)                4  27 
pakost     výrůstek na kosti              4  28 
pakr       nosič zavazadel                4  28 
paktaška   jezdecká brašna                4  29 
pakukla    vývojové stadium brouka majky  4  29 
pakvět     nepravý květ                   4  29 
pakýlek    balíček                        4  29 
paladina   pole (nář.)                    4  30 
palašina   rod trav                       4  30 
palcovka   palečnice                      4  31 
palesk     nepravý lesk                   4  34 
paléska    plůtek u výtoku rybníku        4  34 
paléto     nepravé léto                   4  35 
paličník   brouk                          4  36 
palivina   palivo (říd.)                  4  38 
palivné    náhrada za topivo              4  38 
palliový   týkající se pallia             4  39 
palmerie   palmový háj (říd.)             4  39 
palmiéra   palmový skleník (říd.)         4  40 
palno      palně (říd.)                   4  40 
palograf   přístroj měřící výkyvy lodě    4  41 
palouch    špatný klobouk                 4  41 
palstáb    bronzová sekyrka               4  41 
paluže     kaluž (nář.)                   4  41 
palyrika   nepravá lyrika                 4  41 
pam        citosl. výstřelu               4  42 
pamázdra   nepravá mázdra                 4  44 
paměsíc    skvrna poblíž Měsíce           4  44 
pamětivý   týkající se paměti (říd.)      4  45 
pamlsání   mlsání (říd.)                  4  47 
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pamoucha   moucha z čeledi Muscidae       4  48 
pampelich  smetanka obecná (nář.)         4  48 
pampuška   smažené pečivo                 4  48 
pamyš      savec                          4  48 
panáče     naparáděné dítě (říd.)         4  50 
panákář    loutkař                        4  52 
panákový   týkající se panáku             4  52 
pančisko   pán (říd.)                     4  54 
panderák   břicháč (říd.)                 4  55 
pandoly    sypané pečené tyčinky          4  55 
pangalín   druh luskouna                  4  60 
panchartě  panchart (říd.)                4  60 
panier     někdejší ozdoba dámské sukně   4  62 
panka      panna (říd.)                   4  63 
pannař     holkař (říd.)                  4  64 
panošit    být panošem                    4  66 
panoší     panošský (zast.)               4  65 
panování   vykonávání vlády               4  66 
panovný    panovačný (zast.)              4  67 
panrus     stoupenec panrusismu (říd.)    4  68 
pantěta    paní teta (nář.)               4  55 
pantopon   směs opiových alkaloidů        4  74 
pantovní   opatřený popruhy (nář.)        4  74 
paňáctví   šaškárna (říd.)                4  50 
papau      dřevina (muďoul)               4  75 
papáč      velký jedlík                   4  75 
papárna    ústa                           4  75 
papátko    papá                           4  75 
papista    papeženec                      4  80 
papíček    papá                           4  77 
papšík     papež                          4  83 
paraplét   paraple (nář.)                 4  93 
paravent   paraván                        4  95 
parák      vařečkář, daněk do 3 výhonů... 4  90 
parcelák   prodejce zeměděl. půdy         4  95 
parcelář   prodejce zeměděl. půdy         4  95 
pardion    nadutý statkář                 4  96 
parerga    vedlejší dodatková díla        4  98 
parkesin   umělá náhražka kaučuku         4 100 
parketka   parketárna (říd.)              4 101 
parkovní   náležející k parku (říd.)      4 102 
parléř     stavitel (zast.)               4 103 
parlírec   mluvčí (zast.)                 4 103 
parlíř     stavitel (zast.)               4 103 
parlovat   mluvit (říd.)                  4 103 
parmář     rybář chytající parmy          4 103 
parmátko   malá parma (říd.)              4 103 
parnaska   parnasie (říd.)                4 104 
parnost    horkost (zast.)                4 105 
parobrod   parník (říd.)                  4 105 
parohatě   parohovitě                     4 106 
paroch     místní farář                   4 106 
parov      rov                            4 107 
parovlak   parní vlak (říd.)              4 107 
parožit    nasazovat parohy               4 108 
parožný    nosící parohy                  4 108 
parskář    tkalcovský dělník              4  82 
partesek   partes                         4 109 
parůvek    růvek (říd.)                   4 113 
pařezák    drvoštěp (nář.)                4 114 
pařezní    pařezový (říd.)                4 114 
pařítko    sítko k paření čaje            4 115 
paseč      paseka (říd.)                  4 118 
pasečení   paseční hospodářství           4 118 
pasečina   paseka (zast.)                 4 118 
pasen      polospánek (říd.)              4 119 
paschový   paschální (říd.)               4 119 
paskvost   nepravý skvost (říd.)          4 122 
pasloh     falešný sloh (říd.)            4 122 
paslunce   parhelium                      4 122 
pastevčí   pastevecký                     4 126 
pastorče   pastorák (říd.)                4 128 
pastroj    špatný stroj (říd.)            4 129 
pastýřík   pastýřek                       4 130 
pasynek    nevlastní syn (říd.)           4 131 
pašáchol   palma                          4 132 
pašenka    pastva (nář.)                  4 133 
paškoun    ryba                           4 133 
paště      pastvina (říd.)                4 134 
patálka    patálie (říd.)                 4 136 

patentál   důchod za válečné zranění      4 137 
patentář   odborník na patenty            4 137 
paterka    pětivěderní sud (nář.)         4 138 
patěna     kráva (nář.)                   4 137 
patěsky    vymačkané zbytky ovoc. šťav    4 139 
patinář    řemeslník prováděj. patinování 4 141 
patiskář   výrobce patisku                4 141 
patkovka   pateční cihla                  4 142 
patlík     nohsled (říd.)                 4 142 
patnice    ozdob.linka u paty stránky     4 143 
patoliz    patolízal (říd.)               4 144 
patoš      pohádk.mořská obluda (říd.)    4 144 
patráček   patrový dům (zdrob.)           4 144 
patrický   patricijský (zast.)            4 146 
patřitel   pozorovatel (říd.)             4 150 
patříčko   patérko                        4 150 
patvář     pokřivená tvář                 4 152 
patvorba   nepodařená tvorba              4 152 
paťák      batalion (zast.)               4 135 
paučenec   nepravý učenec (říd.)          4 152 
paulánka   barnabitka                     4 152 
paumělec   nepovedený umělec              4 152 
paušálný   paušální                       4 153 
paušový    nabíraný (nář.)                4 154 
paúčel     přestíraný účel (říd.)         4 152 
pavíno     víno z matolin                 4 155 
pavlánka   barnabitka                     4 152 
pavlásek   slabý vlásek (říd.)            4 156 
pavrch     pahorek (říd.)                 4 157 
pavršek    pahorek (říd.)                 4 157 
paz        pravoúhlá drážka               4 158 
pazník     hoblík na drážky               4 159 
pazouch    mladý výhonek                  4 159 
pazoušek   menší pazouch                  4 159 
pazvučný   málo zvučný (říd.)             4 159 
pažbář     výrobce pažeb                  4 160 
pažební    týkající se pažby              4 161 
pažert     nepodařený žert (říd.)         4 161 
pažisko    paže (nář.)                    4 161 
pažiště    hlaviště pušky                 4 161 
pažitina   místo zarostlé travou (nář.)   4 161 
pažitní    pažitový                       4 161 
pažitný    travou porostlý (říd.)         4 161 
pažíř      výrobce pažeb                  4 161 
pažléř     dýka (zast.)                   4 161 
pažník     hrubý pilník                   4 162 
pažný      týkajicí se paže               4 162 
pácnout    plácnout                       4   4 
páčívat    opakovaně páčit                4   5 
pádlař     kdo pádluje                    4  12 
pádlář     kdo pádluje                    4  12 
pádolit    pádit (říd.)                   4  16 
páchlý     páchnoucí (říd.)               4  21 
páchnivý   páchnoucí (říd.)               4  21 
páchotina  něco páchnoucího (říd.)        4  23 
pájník     páječka                        4  25 
pákovitě   jako páka                      4  28 
pálečka    břichatkovitá houba            4  33 
pálenina   lihovina (říd.)                4  33 
pálenkář   výrobce lihovin (říd.)         4  33 
pálička    hromada dříví na pálení (nář.) 4  36 
pálicha    druh palmy                     4  37 
pámel      technický olivový olej (nář.)  4  44 
pánisko    pán (nář.)                     4  63 
pánovsky   pansky (říd.)                  4  67 
pánovský   panský (říd.)                  4  67 
pánvičný   pánevní                        4  74 
pánvitý    pánvovitý (říd.)               4  74 
pápeřivě   jako pápeří                    4  76 
pápěrně    jako pápeří                    4  76 
pápota     pápěrka (nář.)                 4  80 
párací     sloužící k párání              4  85 
párovací   sloužící k párování            4 107 
párově     na způsob páry (říd.)          4 107 
pářicí     určený k páření                4 114 
pářník     nádoba na vaření v páře (říd.) 4 115 
pásatý     opatřený pásy                  4 118 
pásenka    rouškatá houba                 4 119 
páskař     zhotovitel pásů                4 121 
páskoví    páskový ornament               4 121 
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pásmitý    tvořený z souběžných planin    4 122 
pásmovač   textilní dělník                4 123 
pásmovat   oddělovat pásma příze z přaden 4 123 
pásmovka   pásová pila                    4 123 
pásově     po způsobu pásů (říd.)         4 124 
páška      rybářská síť (nář.)            4 133 
pátravec   pátrač                         4 145 
pátýrek    kněz (zdrob.)                  4 138 
páva       pávice (říd.)                  4 154 
pávisko    pyšný člověk (říd.)            4 155 
pávovitý   připomínající páva             4 156 
pecan      pecen (nář.)                   4 162 
pecánek    menší pecen (nář.)             4 162 
pecenné    staročeská dávka z chleba      4 162 
pecisko    pec (nář.)                     4 163 
pecko      kamna (nář.)                   4 164 
peckovač   odpeckovač (říd.)              4 164 
pecouch    pecivál (nář.)                 4 165 
pecovitý   mající podobu pece             4 165 
pečátko    pečetítko (nář.)               4 165 
pečínkář   pojídač pečínek                4 167 
pedalín    pletivo na dámské klobouky     4 168 
peerstvo   peerové                        4 170 
pejfčit    kouřit z dýmky                 4 171 
pejsan     pes                            4 171 
pejzes     pejz (říd.)                    4 172 
pek        citosl. hlasu tetřeva          4 172 
pekasín    sluka otavní                   4 173 
pekpek     citosl. hlasu tetřeva          4 172 
pelagián   přívrženec učení Pelagia       4 177 
pelcovat   tlouci (nář.)                  4 177 
pelenáč    jihosl.pelyňkové víno          4 178 
pelešák    pták neschopný vylétat         4 178 
pelní      pelový                         4 179 
pelný      pelový                         4 179 
peluchový  huňatý                         4 179 
pelur      pelurový papír                 4 180 
pelurový   týkaj. se peluru               4 180 
pelyňák    pelyňkový nápoj                4 180 
pempy      peníze                         4 180 
pemzovat   leštit pemzou                  4 180 
pemzovka   lehčená cihla                  4 180 
pendence   pendant (účet.)                4 181 
penízový   týkaj. se penízu               4 185 
penk       citosl. zvuku výstřelu         4 185 
pepity     pepitové kalhoty (říd.)        4 189 
pepřkář    prodavač pepře (říd.)          4 190 
perčisko   perko                          4 191 
perčín     cop                            4 191 
perčový    gutaperčový                    4 191 
perelní    týkající se perel              4 191 
perenář    pěstitel peren                 4 192 
periodně   periodicky                     4 195 
periodní   periodický                     4 195 
perkalin   jemný druh perkálu             4 195 
perkuska   ručnice předovka               4 197 
perlíček   menší perlík                   4 198 
perlotok   perlivý tok                    4 199 
pernáč     nebozez - lžičník              4 201 
pernetka   druh růže                      4 201 
perocid    prostředek proti cizop. houbám 4 203 
peroví     soustava per                   4 204 
peruťák    operutěný tvor (říd.)          4 209 
peruťový   týkající se peruti             4 209 
peruvský   peruánský                      4 209 
pervián    peruvien                       4 210 
peřák      opeřený míč / četník           4 210 
peřenec    opeřenec (říd.)                4 210 
peřit      opatřovat peřím                4 212 
peřovna    podnik-odborné ošetření peří   4 212 
pestř      pestrost (říd.)                4 219 
pestřina   pestrost (říd.)                4 219 
pestřitý   pestrý (říd.)                  4 219 
pestřivo   pestré zbarvení (říd.)         4 219 
pestvil    ničema (nář.)                  4 219 
pestvit    rozpustile si počínat (nář.)   4 219 
pešelák    voják od hřebců (slang.)       4 220 
petečový   týkaj. se petečí               4 222 
petlík     perlík (nář.)                  4 226 
petrolář   petrolejník (říd.)             4 227 

pevnatec   rod rouškatých hub             4 229 
pevninně   kontinentálně (říd.)           4 230 
pératec    brouk                          4 191 
pérkově    na způsob pírka                4 197 
pěchol     drticí část stoupy             4 170 
pěchovák   pěch                           4 171 
pěknice    hezká dívka (říd.)             4 176 
pěknička   hezká dívka (říd.)             4 176 
pěkník     brouk                          4 176 
pěkno      pěknost (říd.)                 4 176 
pěknota    pěknost (lid.)                 4 176 
pěnek      mořská pěna                    4 182 
pěnkovka   dýmka z mořské pěny            4 186 
pěnotoký   mající pěnivý tok              4 186 
pěnovec    cukroví z pěny                 4 186 
pěstec     pěstitel (říd.)                4 214 
pěstěnka   milenka (zast.)                4 214 
pěstidlo   prostředek k pěstění           4 215 
pěstkyně   pěstitelka (říd.)              4 216 
pěstnice   bezprstá  rukavice             4 216 
pěstník    boxer (říd.)                   4 216 
pěstota    péče (zast.)                   4 216 
pěstunka   šátek k zavin.nemluvňat (nář.) 4 219 
pěšiník    brouk                          4 220 
pětečka    pětička                        4 222 
pětiboký   mající pět boků                4 222 
pětička    pětečka                        4 222 
pětihran   pětiúhelník                    4 223 
pětilodí   chrám. prostranství s 5 loděmi 4 223 
pětinohý   mající pět noh                 4 224 
pětinový   činicí jednu pětinu            4 224 
pětiřadý   mající pět řad                 4 225 
pětizna    pětizlatovka                   4 226 
pětižupí   skupina pěti žup               4 226 
pětítka    sud na pět věder (nář.)        4 225 
pěťáček    pěťák (zdrob.)                 4 221 
pěťákový   týkající se pěťáku             4 221 
pěvánka    píseň (říd.)                   4 229 
pffkat     prskat (říd.)                  4 233 
pfha       citosl. pohrdání (říd.)        4 233 
pfst       citosl. upozornění             4 233 
pchavý     pichlavý (nář.)                4 233 
pcháčový   týkající se pcháče             4 233 
pičkrle    chlapecká  hra-špaček (říd.)   4 235 
pidižena   trpasličí žena                 4 236 
pignolka   pignol                         4 237 
pignus     ruční movitá zástava           4 237 
pihovec    pihovatý člověk (říd.)         4 238 
pichla     pichlák                        4 238 
pijatice   pitka (říd.)                   4 241 
pijavčí    týkající se pijavek            4 241 
pijárna    hospoda                        4 241 
pikartě    dítě pikarta (říd.)            4 242 
pikeš      piké                           4 243 
pikešový   zhotovený z pikeše             4 243 
piketivý   pitvorný (nář.)                4 243 
pikfajn    znamenitý                      4 243 
pikotový   týkající se pikotu             4 244 
pikslice   piksla (říd.)                  4 244 
pikšvonc   hlav. postava chodské lid. hry 4 244 
pikula     halíř (říd.)                   4 244 
pikulant   chytrák (říd.)                 4 244 
pilaření   zpracovávání dřeva na pile     4 245 
pilešard   ryba                           4 245 
pilírka    stroj na výrobu pilírov.mýdel  4 246 
pilnatě    bolestně jak pila (říd.)       4 246 
piloroh    brouk                          4 248 
pilotář    dělník zatloukající piloty     4 249 
pilotně    co se týká řízení letadla      4 249 
pinanový   týkající se pinanu             4 250 
pipasár    troubel dýmky (nář.)           4 252 
pipat      lehce hmatat (nář.)            4 252 
piple      nemluvně                       4 253 
pipuška    slepička                       4 254 
piranga    pták                           4 254 
pirglok    znamení ohlaš. uzav.hod.hospod 4 254 
pisba      psaní (zast.)                  4 256 
piskáček   malý pískač                    4 259 
piskura    piskoř (nář.)                  4 262 
pistolář   sportovní střelec z pistole    4 266 

- 45 -



 SLOVO         LEGENDA                                          STR.             SLOVO         LEGENDA                                          STR.

pistolet   pistole (říd.)                 4 267 
pistónek   pístek (říd.)                  4 267 
pišna      odpichovací bidlo (nář.)       4 267 
pištka     píšťala (říd.)                 4 269 
pištora    druh zajíce (říd.)             4 269 
pišťoury   sešpulené rty (nář.)           4 269 
pita       vlákna z listů agáve           4 269 
pite       vlákna z listů agáve           4 269 
pitevně    jako při pitvě                 4 269 
pitevník   lékař provádějící pitvy        4 269 
pitička    pití (zdrob.)                  4 270 
pitomo     zpitomění (říd.)               4 271 
piurko     kamzičí vous                   4 272 
pivčic     ryba                           4 273 
pivčisko   pivo (nář.)                    4 273 
pivničář   piják piva                     4 273 
pivník     vůz na rozvoz piva             4 273 
pivokaz    sládek (hanl.)                 4 273 
pivoměr    měřič uvařeného piva           4 273 
pivoň      pivoňka (říd.)                 4 274 
píckový    týkající se pícky              4 234 
pícný      pícní (zast.)                  4 235 
pídiduch   člověk malého rozhledu (říd.)  4 235 
pídihoch   pidimužík (říd.)               4 235 
píďala     píďalka (říd.)                 4 235 
píďovitě   jako při dělání pídě           4 236 
píchač     píchací klíč                   4 238 
píchal     krejčí                         4 238 
píchoš     africká dřevnatá rostlina      4 238 
pípuška    slepička                       4 254 
pírkově    na způsob pírka                4 197 
písanice   písemný projev (říd.)          4 255 
písanina   písemný projev (říd.)          4 255 
písáctví   písaření (říd.)                4 255 
písčiník   brouk                          4 257 
písčiště   místo pokryté pískem           4 257 
pískací    sloužící k pískání (říd.)      4 259 
pískáč     návěštní kolík na trati        4 259 
písklec    pisklavý tvor (říd.)           4 261 
pískna     vřískavá žena                  4 261 
pískolap   lapač písku                    4 261 
písmařík   písmák (zdrob.)                4 263 
písmáček   písmák (zdrob.)                4 262 
písmečko   písmo (zdrob., říd.)           4 263 
písmokaz   kazič knih (říd.)              4 264 
písmonoš   posel nesoucí psaní (říd.)     4 265 
písta      náboj u kola (zast.)           4 266 
pístovka   ryba                           4 267 
píšek      pion                           4 267 
píštitý    písečný (říd.)                 4 268 
píšťalář   pištec                         4 268 
placina    volné místo (říd.)             4 276 
placinka   volné místečko (říd.)          4 276 
pladry     oděv (hanl.)                   4 279 
plachota   splašenec (říd.)               4 280 
plamení    množství plamenů (říd.)        4 285 
plameník   hořák (říd.)                   4 285 
plamka     barevná skvrna                 4 286 
plan       planutí (říd.)                 4 286 
planečka   planá hrušeň                   4 288 
planetný   planetární (říd.)              4 288 
plank      místo kde se šermuje           4 289 
planovat   planýrovat                     4 290 
plantala   popleta (nář.)                 4 290 
plaňáček   jetel bílý (zdrob.)            4 287 
plaňák     jetel bílý                     4 287 
plaňk      plaňka (nář.)                  4 289 
plasina    místo jinak zbarvené (říd.)    4 293 
plasinka   lysinka                        4 293 
plaskot    pleskot (nář.)                 4 293 
plašice    drobná rybka                   4 295 
plašidlo   tlučka                         4 295 
plašivec   snadno se plašící kůň (říd.)   4 295 
platebna   místo kde se platí             4 297 
platiště   místo k placení                4 299 
plaťák     platební příkaz                4 297 
plavačka   plavení dříví (nář.)           4 303 
plavadlo   zařízení umožň. plavení (říd.) 4 303 
plavátko   zařízení plovoucí na hladině   4 304 
plavebné   poplatek za plavení            4 304 

plavička   dívka s plavými vlasy (říd.)   4 305 
plavítko   plavidlo ve škrobárně          4 305 
plavno     plavně (říd.)                  4 306 
plavooký   mající oči plavé barvy         4 306 
plazan     plaz                           4 307 
plazově    jako plaz                      4 308 
plánařit   dělat stále plány              4 287 
plápolit   plápolat (říd.)                4 292 
plášťař    krejčí šijící pláště           4 296 
plátev     plát brnění (říd.)             4 298 
plecáček   kastrol (nář.)                 4 309 
plecák     kastrol (nář.)                 4 309 
plecina    plec (říd.)                    4 309 
plenidlo   plecí stroj                    4 313 
plentoví   prostor ohraz. plentou (říd.)  4 314 
pleskně    pleskavě (říd.)                4 317 
pleška     složnokvětá rostlina           4 319 
pletivný   tvořící pletivo rostlin        4 321 
pleťák     pletač (říd.)                  4 320 
plevák     starší odstávče vepře          4 322 
plevelí    plevel (říd.)                  4 322 
plevelka   síto k odstraňování plevele    4 322 
plevuň     polokeř z čel. laskavcovitých  4 323 
plevuňka   rostlina z čel. laskavcovitých 4 323 
plihkost   měkkost (říd.)                 4 324 
plihký     měkký (říd.)                   4 324 
plisátko   plisé (zdrob.)                 4 325 
plisk      pleskot (říd.)                 4 325 
plivač     hanobitel (říd.)               4 327 
plivák     koš na plevy (nář.)            4 327 
plístitý   plný měděnky (říd.)            4 326 
plíšťka    plískanice                     4 326 
plíživec   brouk                          4 328 
plniště    místo k plnění práv. závazků   4 329 
plnoboký   mající plné boky (říd.)        4 329 
plnometr   kubický metr                   4 330 
plnonohý   ploskonohý (říd.)              4 331 
plnoretý   mající plné rty                4 331 
plnorodý   plnorodný                      4 331 
plnosytý   plně sytý (říd.)               4 332 
plnoústý   pronášený plnými ústy (říd.)   4 332 
plň        plnost (říd.-kniž.)            4 328 
plocar     hliněný džbán (nář.)           4 333 
plocárek   hliněný džbánek (nář.)         4 334 
plocek     čtyřhranné kladivo             4 334 
plocna     usedlá žena (nář.)             4 334 
plodek     plůdek (říd.)                  4 334 
plodicí    k plození potřebný (zast.)     4 334 
plodkový   týkající se plodku (říd.)      4 334 
plodojed   africký pták                   4 335 
plodomor   druh hniloby plodu             4 335 
plochatec  brouk                          4 336 
plocháč    brouk                          4 336 
plochák    brouk                          4 336 
plochonoh  brouk-plochostehník            4 337 
plochový   plošný (zast.)                 4 337 
ploskota   ploskost (říd.)                4 339 
ploskový   týkající se plosky             4 339 
plošatka   plochák                        4 340 
plošák     ploský kámen (říd.)            4 340 
plošička   menší plocha (zdrob.)          4 340 
plotiště   plot                           4 342 
plotnář    výrobce kovových ploten        4 342 
plotnice   tabulka (říd.)                 4 342 
plouha     kormidlové veslo člunů         4 342 
plourací   sloužící k plourání            4 343 
ploužně    plužní kolečka (nář.)          4 345 
plovač     plavec (zast.)                 4 345 
plovatec   vodní brouk                    4 345 
plstec     brouk                          4 346 
plstidlo   stroj k plstění                4 346 
plstný     plstěný                        4 346 
pltění     plavení dříví v pltích         4 346 
plťařský   patřící plťaři                 4 346 
pluhovat   plužit                         4 347 
plumbit    olovnatan                      4 348 
plums      citosl. zvuku při pádu         4 348 
plumzok    spletený šátek (nář.)          4 348 
plundréř   lupič (zast.)                  4 348 
plurálný   plurální                       4 348 
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pluskat    pleskat/šplouchat (říd.)       4 343 
plůdeček   menší plůdek                   4 347 
plůteček   menší plůtek                   4 349 
plynomet   minomet s minami s boj. plyny  4 350 
plynovka   pec vytápěná plynem            4 351 
plzeňka    plzeňská pivnice               4 352 
pnulka     liánovitá kapradina            4 354 
pňový      týkající se pně                4 354 
pobabělý   zbabělý (říd.)                 4 357 
pobafčit   trochu si zabafčit             4 358 
pobásnit   zbásnit dle něčeho (říd.)      4 358 
pobdívat   občas bdít (říd.)              4 359 
poběda     porážka (říd.)                 4 359 
pobělený   zbělelý                        4 359 
pobělný    bělavý (zast.)                 4 360 
poběsený   zběsilý                        4 360 
poběžný    světoběžný (zast.)             4 360 
pobídit    pobídnout (zast.)              4 360 
pobližný   blízký                         4 363 
poblud     blud (zast.)                   4 364 
pobočí     boční strana                   4 365 
pobok      se strany                      4 366 
pobrnět    způsobit slabé brnění          4 369 
pobrotit   potřísnit (říd.)               4 369 
pobřeh     břeh (říd.)                    4 370 
pobřežné   poplatek za užívání břehu      4 370 
pobřišní   jsoucí na břiše (říd.)         4 371 
pobublat   trochu zabublat                4 371 
pobučet    trochu zabučet                 4 371 
pobumbat   trochu popít                   4 371 
pobušit    trochu zabušit                 4 371 
pobůrky    kousky dříví vklád. mezi prkna 4 371 
pobydlet   nějaký část pobýt (říd.)       4 371 
pobyť      návštěva (nář.)                4 372 
pobývání   příbytek (říd.)                4 372 
pobzučet   chvílemi zabzučet              4 372 
pocásat    zaškubat (nář.)                4 372 
pocceta    miniaturní housle o 3 strunách 4 372 
pocelek    polibek (říd.)                 4 373 
pocizet    stát se cizím (říd.)           4 374 
pocmírat   potřísnit                      4 374 
pocuchaně  neuspořádaně                   4 376 
pocumlat   trochu ocumlat                 4 376 
počastit   pohostit (říd.)                4 378 
počepky    slivky                         4 379 
počerchat  trochu rozrýt (říd.)           4 379 
počinka    iniciátor výbušniny            4 382 
počítář    počtář                         4 383 
počívat    vnímat (zast.)                 4 385 
počmýrat   pošimrat                       4 386 
počout     postřehnout čichem             4 386 
počtově    početně (říd.)                 4 386 
podaleko   podál (říd.)                   4 389 
podatek    dávka (zast.)                  4 390 
podatka    potvrzení na podaný telegram   4 392 
podárný    vydařený (nář.)                4 390 
podávaná   sportovní hra s míčem          4 392 
podbatSi   potrpět si (říd.)              4 394 
podběr     částečné odnímání              4 394 
podbiječ   dobyvatel (zast.)              4 394 
podbrada   podbradek (říd.)               4 395 
podčárný   jsoucí pod čárou               4 396 
podčelí    místo pod čelem                4 396 
podčelní   jsoucí pod čelem               4 396 
podčeší    podřízený nejvyššího číšníka   4 397 
poddací    nesvobodný (zast.)             4 397 
poddeník   vedlejší deník                 4 399 
poddělit   dál dělit něco už rozděleného  4 399 
poddoubí   místo mezi duby (říd.)         4 399 
podech     výdech (říd.)                  4 399 
podejitý   podebraný (nář.)               4 400 
podelhat   obelhat (říd.)                 4 400 
podeřák    upínací hřeb hoblice           4 404 
podetkat   vetkat dospodu                 4 406 
podělec    pečený moučník                 4 402 
podhloží   místo pod hlohem               4 410 
podhnilý   odspodu shnilý                 4 399 
podhod     druh karetního výnosu          4 410 
podhořet   vespod ohořet                  4 410 
podhrází   opevněné dno řečiště pod hrází 4 411 

podhrýzt   odspodu uhrýzt                 4 411 
podcházet  přibližovat se pod něco        4 411 
podchoz    podchod                        4 412 
podivno    podivně (říd.)                 4 416 
podílový   týkající se podílu             4 413 
podjahní   podjáhen (zast.)               4 417 
podjetí    podjatost                      4 418 
podjížď    část pluhu                     4 418 
podkamna   prostor pod kamny (říd.)       4 419 
podkamní   prostor pod kamny (říd.)       4 419 
podkácet   skácet (říd.)                  4 418 
podklop    příklop (říd.)                 4 420 
podkmih    gymnastický cvik na nářadí     4 421 
podkolit   podříznout (říd.)              4 421 
podkolní   jsoucí pod kolnou (říd.)       4 421 
podkonní   týkaj. se podkoního (říd.)     4 421 
podkovec   brouk                          4 423 
podkovní   připomínající podkovu          4 423 
podkrov    podkroví (zast.)               4 424 
podkrupí   odpadky při výrobě krup        4 424 
podkryt    páska na pán. kalhotách        4 424 
podlavna   šátek přes dítě u křtu (nář.)  4 426 
podlažit   podláždit (zast.)              4 426 
podlámat   způsobit podlomení             4 425 
podléšť    podléška                       4 428 
podlistí   úžlabí z něhož rostou listy    4 430 
podlomek   trhlina na ohybu kůže          4 430 
podlopis   hanopis (říd.)                 4 431 
podlud     lest (nář.)                    4 433 
podmalý    nedostatečně vyvinutý (ryba)   4 434 
podman     podvazal                       4 434 
podmaz     podmazání                      4 435 
podmazek   úplatek                        4 435 
podmetek   podstrčené dítě (říd.)         4 436 
podnešek   vejce z druhého hnízdění       4 441 
podnešní   podnes trvající (říd.)         4 441 
podnětí    podnět (zast.)                 4 441 
podnosec   menší podnos (říd.)            4 443 
podoblak   prostor pod oblaky             4 446 
podobzor   místo pod obzorem (říd.)       4 447 
podočí     místo pod okem (říd.)          4 447 
pododat    dopodotknout (říd.)            4 447 
podojít    dojít kousek cesty (říd.)      4 448 
podojna    příčné dřevo na konci oje      4 448 
podokres   část okresu (říd.)             4 448 
podolší    místo pod olšemi               4 448 
podomský   doma sedající (nář.)           4 449 
podopřát   trochu dopřát (říd.)           4 449 
podospět   o něco víc dospět              4 449 
podpacht   pacht z druhé ruky             4 450 
podpasek   opasek (zast.)                 4 451 
podpažek   podpaží                        4 451 
podpán     pán podřízený vyššímu pánu     4 451 
podpáska   opasek (zast.)                 4 451 
podpěna    podpínka                       4 452 
podpěr     podpěrný nástroj (říd.)        4 452 
podpěrák   prkno podpírající knihař.lis   4 452 
podpichat  podpichovat (nář.)             4 453 
podpile    podnapile (zast.)              4 453 
podpísař   vedlejší písař (říd.)          4 454 
podpona    přepona (zast.)                4 456 
podporka   malá podpora                   4 456 
podpruh    podpínka                       4 458 
podpusta   druh letorostu                 4 459 
podpůrně   s podporou                     4 458 
podrasa    část rasy                      4 459 
podretní   jsoucí pod retem (říd.)        4 461 
podruba    podzemí (zast.)                4 463 
podruška   přikrývka (nář.)               4 464 
podrýpat   rýpáním uvolnit půdu pod něčím 4 465 
podřadí    přírodopisná kategorie         4 467 
podřeční   týkající se podřečí            4 467 
podřímsí   prostor pod římsou             4 468 
podřípat   potrhat (nář.)                 4 468 
podsadec   část mechové tobolky           4 469 
podsádek   plochý kámen pod mezníkem      4 469 
podsekce   část sekce                     4 470 
podsevek   podsev                         4 471 
podstájí   kolna (nář.)                   4 472 
podstění   spodní část stěny (říd.)       4 475 
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podsvaz    org. jednotka nižší než svaz   4 477 
podšerif   úředník v angl. hrabství       4 478 
podškub    peří z podškubaných hus        4 479 
podtrhač   mařitel (říd.)                 4 481 
podtud     doposud (zast.)                4 482 
podurdit   nazlobit                       4 483 
podusat    podupat (říd.)                 4 483 
podúčel    vedlejší účel                  4 482 
podůlní    důlní dozorce - lezeč          4 483 
podůlný    důlní dozorce - lezeč          4 483 
podvalí    místo ležící pod valem         4 484 
podvážit   zdvihnout pákou                4 486 
podvěšák   suspenzor (říd.)               4 487 
podvěžný   podvěžní (říd.)                4 487 
podvih     hrdinský čin (říd.)            4 487 
podvívat   vanout pod něčím               4 487 
podvodí    místo pod vodou (říd.)         4 488 
podvojit   rozdělit na dvě části          4 488 
podvoří    volné prostranství (zast.)     4 489 
podvržče   podvržené dítě (říd.)          4 490 
podvůrka   první mělké orání na podzim    4 490 
podzev     druh palmy                     4 492 
podzimec   podzim (nář.)                  4 492 
podživot   život bez vyšších zájmů (říd.) 4 493 
poexilní   následující po exilu           4 495 
pofrejit   strávit čas frejením           4 496 
pofuk      závan (říd.)                   4 496 
pohafat    trochu zahafat                 4 498 
pohanbit   pohanit (říd.)                 4 499 
pohanče    pohanské dítě (zast.)          4 499 
pohančit   hlásat pohanství (říd.)        4 499 
pohasit    částečně uhasit                4 875 
pohákat    pokrýti klikyháky              4 498 
pohánivý   pohánějící (říd.)              4 499 
pohárat    trochu zahárat (říd.)          4 501 
pohlavné   někdejší daň z hlavy           4 504 
pohlodat   trochu ohlodat                 4 506 
pohlubeň   prohlubeň (říd.)               4 507 
pohlučet   nadělat hluk                   4 507 
pohluk     hřmot (zast.)                  4 507 
pohněv     hněv (říd.)                    4 508 
pohnutný   působící na cit (říd.)         4 509 
pohoník    pohůnek (říd.)                 4 512 
pohonový   hnací                          4 512 
pohorák    člověk z pohor. místa (říd.)   4 512 
pohorlit   poněkud zahorlit (říd.)        4 512 
pohořele   zničeně                        4 514 
pohovný    poskytující pohov (říd.)       4 517 
pohráble   pohrabáč (říd.)                4 518 
pohrůzný   poněkud hrůzný                 4 522 
pohřávat   trochu zahřívat                4 523 
pohříbek   pohřeb (říd.)                  4 524 
pohučet    trochu zahučet                 4 526 
pohyzdit   trochu zhyzdit                 4 529 
pochamlat  pocuchat (nář.)                4 529 
pochlíple  trochu zchlíple                4 532 
pochňura   potměšilec                     4 533 
pochodník  nosič pochodně (zast.)         4 534 
pochodný   pochodový (zast.)              4 534 
pochůzné   pochůzkový přídavek            4 538 
pochvilný  chvilkový (říd.)               4 539 
pochvojný  chvojový                       4 539 
pochyb     pochyba (zast.)                4 539 
pojachat   odejít                         4 543 
pojaří     pozdní jaro                    4 543 
pojařmit   ujařmit                        4 543 
pojechat   odejít                         4 545 
pojevit    zjevit (zast.)                 4 545 
pojezeří   krajina kolem jezer (říd.)     4 546 
pojiště    pojidlo (říd.)                 4 548 
pojití     původ (zast.)                  4 549 
pojícný    hltavý (nář.)                  4 546 
pojný      spojovací                      4 553 
pokalnět   stát se kalným (říd.)          4 554 
pokaz      makulatura                     4 556 
pokájet    vykonávat kojení (říd.)        4 553 
poklápat   poklábosit (nář.)              4 560 
poklnout   pronést kletbu (říd.)          4 564 
poklopní   pokrývající                    4 566 
pokmasák   dozorce dětí v kostele (nář.)  4 566 

pokořivý   pokořující (říd.)              4 570 
pokosný    týkající se pokosu             4 571 
pokoulet   občas si zakoulet              4 571 
pokožní    pokožkový                      4 573 
pokrajek   okraj (zast.)                  4 574 
pokráčet   pokračovat (zast.)             4 573 
pokrmní    pokrmový (říd.)                4 577 
pokrop     drobný déšť                    4 578 
pokrušit   zkrušit (říd.)                 4 579 
pokrůček   menší pokrok (říd.)            4 579 
pokrvit    zakrvácet                      4 579 
pokrytě    tajně (zast.)                  4 579 
pokřepit   posílit (zast.)                4 581 
pokřín     mandragora                     4 582 
pokřísit   částečně vzkřísit (říd.)       4 582 
pokusna    místnost k pokusům (říd.)      4 585 
pokušená   pokušení (říd.)                4 585 
pokvetlý   porostlý květy                 4 587 
pokvétat   poněkud kvést                  4 587 
pokvítat   poněkud kvést                  4 587 
Polabina   Polabí                         4 588 
poláček    huculský koník (říd.)          4 588 
polbír     holič                          4 592 
polčitSe   vyhledávat spolky              4 592 
poleh      poležení (říd.)                4 594 
polehčí    poněkud lehčí (říd.)           4 595 
polehmo    ležatě (zast.)                 4 595 
polehoun   povaleč (říd.)                 4 596 
polejový   týkající se poleje             4 597 
polejvák   chvástavý student (slang.)     4 597 
polenit    pozdržet se od práce (říd.)    4 598 
polepek    polep (zdrob.)                 4 598 
polepový   týkající se polepu             4 598 
polevač    dělník vykonávající polévání   4 601 
polevový   týkající se polevy             4 602 
poléčka    špatně nachystané oko na zvěř  4 593 
polhák     kratší puška (zast.)           4 603 
polhůtný   polhůtní                       4 603 
polib      políbení (básn.)               4 603 
polinek    pelyněk (nář.)                 4 606 
polí       pole (říd.)                    4 603 
políče     políčko (nář.)                 4 605 
polírní    určený pro políra              4 607 
polkat     poněkud se oddat lkaní         4 610 
polnatý    pokrytý poli                   4 611 
polobílý   ne docela bílý                 4 613 
polocit    slabě pociťovaný cit           4 613 
poločeta   polovina čety                  4 614 
polodort   druh dortu                     4 615 
polodrť    zhruba rozměl. hadry na papír  4 615 
polodutý   poněkud dutý                   4 615 
polohlad   téměř hlad                     4 617 
poloholý   téměř holý                     4 617 
polochorý  téměř chorý                    4 618 
polochyl   druh krytu v šermu             4 618 
polokoza   sudoprstý savec                4 619 
polokrab   druh raka                      4 619 
polokryt   varhanní hlas                  4 620 
polokůň    divoký osel                    4 621 
pololuna   půlměsíc (říd.)                4 621 
poloněmý   napůl němý                     4 624 
polonosý   skoro nosový (říd.)            4 625 
polooblý   z poloviny zakulacený          4 625 
poloopál   odrůda opálu                   4 626 
polopacht  druh pachtovního poměru        4 627 
polosbor   půl sboru                      4 631 
polosíla   poloviční síla                 4 631 
poloslad   slad s nedokonč. sladováním    4 632 
polosmích  poloviční smích                4 632 
polosně    v polovičním spánku            4 632 
polosocha  druh sochy                     4 632 
pološedý   trochu šedý                    4 634 
poloterč   poloviční terč                 4 636 
polotmí    přítmí (říd.)                  4 636 
polotvář   půlka tváře (říd.)             4 637 
polotvor   zrůdný tvor (říd.)             4 637 
poloučit   spojit (zast.)                 4 637 
polousty   na půl úst (zast.)             4 637 
polov      lov (říd.)                     4 639 
polovit    provést lov                    4 642 
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polovíla   víla nižšího řádu              4 642 
polovíno   zředěné umělé víno             4 642 
polovka    lov (nář.)                     4 642 
polovrut   skok do vody s půlobratem      4 642 
polovůz    poloviční vůz                  4 642 
polozpěv   částečný zpěv                  4 645 
položitě   šikmo (zast.)                  4 647 
položitý   rovný (zast.)                  4 649 
polskost   polský ráz                     4 649 
polství    polský ráz                     4 649 
polstvo    orná pole (zast.)              4 649 
polštit    mluvit polsky (zast.)          4 650 
polta      podlouh. a šir.kus tuku (nář.) 4 650 
poltěnka   štípenka                       4 650 
poludka    pobídka (zast.)                4 651 
poludný    obluzující (zast.)             4 651 
polukopa   polovina kopy (zast.)          4 651 
polupat    popraskat                      4 651 
polůvka    lov (nář.)                     4 642 
polypový   týkající se polypů             4 655 
pomahaj    pomáhání (nář.)                4 656 
pomale     pomalu (říd.)                  4 657 
pomalec    pomalý člověk (říd.)           4 657 
pomazek    úplatek (říd.)                 4 660 
pomádit    pomádovat (říd.)               4 656 
pomáhavě   pomocně (říd.)                 4 657 
pomáhavý   pomocný (říd.)                 4 657 
pomelo     plod pompelu                   4 660 
pomezník   mezný kámen (říd.)             4 663 
pomhlít    poněkud zamlžit (nář.)         4 663 
pomizelý   zaniklý (říd.)                 4 666 
pomlčená   odmlčení (říd.)                4 667 
pomlkat    postupně zmlkat (říd.)         4 668 
pomlžený   zamlžený (říd.)                4 669 
pomlžit    zahalit mlhou (říd.)           4 669 
pomořák    had                            4 673 
pomořní    přímořský (zast.)              4 674 
pompier    hasič (zast.)                  4 674 
pomrhoda   pomlázka (nář.)                4 675 
pomrskat   trochu zmrskat                 4 675 
pomrzat    být poškozován mrazem          4 675 
pomužit    pomužštit (říd.)               4 677 
ponehtí    zrohovatělá kůže poblíž nehtů  4 682 
poníživý   ponižující (říd.)              4 685 
ponocník   noční hýřil (zast.)            4 686 
ponorník   část námořní miny              4 687 
ponože     oka na chytání ptáků           4 688 
ponraví    ponravám vlastní (říd.)        4 688 
pontonýr   ženista                        4 689 
ponuryvě   ponuře (říd.)                  4 690 
ponuřelý   zachmuřený (říd.)              4 690 
ponutit    přinutit (zast.)               4 690 
ponýk      poník                          4 690 
poocelit   opatřit povrch vrstvou ocele   4 691 
pooddech   krátký oddech                  4 691 
pookorat   poněkud okorat                 4 694 
poomšelý   trochu omšelý                  4 694 
poopřít    trochu opřít                   4 695 
pootálet   trochu zaotálet                4 695 
popackat   zpackat                        4 696 
popadník   kdo se do něčeho žene          4 696 
popanc     strašidlo (říd.)               4 698 
popáček    pop (zdrob.-říd.)              4 696 
popárat    poněkud napárat                4 698 
popelený   posypaný pylem (říd.)          4 700 
popelitý   obsahují popel (říd.)          4 700 
popelivý   mající sklon k popelení        4 700 
popelna    skříň na popel                 4 701 
popelní    popelový (zast.)               4 701 
popeřený   peřím znečistěný (říd.)        4 702 
popěvkář   skladatel popěvků              4 703 
popisce    popisovatel (říd.)             4 705 
popití     pitka                          4 706 
popík      pop (zdrob.)                   4 704 
popínač    popínavá rostlina (říd.)       4 704 
poplatce   poplatník (říd.)               4 708 
poplavit   trochu zaplavit                4 709 
poplesat   trochu zaplesat                4 709 
popletek   pletivo (zast.)                4 710 
poplkat    požvanit                       4 710 

poplývat   po povrchu splývat             4 711 
popočkat   chvíli počkat                  4 711 
popodál    opodál (zast.)                 4 711 
popostát   trochu postát                  4 714 
popourek   kněz (říd.)                    4 714 
popravák   popravčí špalek (říd.)         4 717 
popražit   trochu spálit pražením         4 718 
popráška   poprašek (říd.)                4 716 
poprávět   vyprávět (říd.)                4 717 
poprchat   poprchávat (říd.)              4 718 
poprchavý  poprchající (říd.)             4 718 
poprseň    parapet                        4 719 
poprsný    poprsní (zast.)                4 719 
popružný   popruhový (říd.)               4 720 
poprysk    čára (říd.)                    4 720 
popřídka   kokotice (nář.)                4 721 
popsítSe   přijmout psov. způsoby (říd.)  4 722 
popšík     pop                            4 722 
popškat    popíchat (nář.)                4 722 
popukaný   popraskaný                     4 724 
porodový   týkající se porodu             4 735 
poronek    pupalkovitá rostlina           4 736 
poronit    zkropit (zast.)                4 736 
poros      porosení (básn.)               4 736 
poroubat   porubat (zast.)                4 737 
porozbít   trochu rozbít                  4 741 
porozsít   roztrousit                     4 743 
port       portské víno (říd.)            4 745 
portée     dosah světlometu               4 746 
portoro    severoitalský mramor           4 746 
poruba     porub                          4 748 
porubání   šarvátka (zast.)               4 748 
porubno    skupina souvisejících porubišť 4 748 
porundit   pokazit                        4 750 
porůznit   znesvářit (zast.)              4 753 
porůzník   osaměle stojící člověk (zast.) 4 753 
pořadmo    postupně (zast.)               4 757 
pořehtat   trochu zařehtat                4 758 
pořezina   pařezina                       4 759 
pořezník   druh hoblíku                   4 759 
pořezský   týkající se pořezu             4 759 
pořídkou   dům od domu (nář.)             4 760 
pořízník   druh hoblíku                   4 759 
posadek    pták na čihadle k váb. jiných  4 761 
posaditý   ramenatý                       4 762 
posah      věno (zast.)                   4 762 
posazení   zasednutí                      4 763 
posběr     sbírání (říd.)                 4 763 
posběrek   posběr (zdrob.)                4 763 
posedlec   člověk posedlý ďáblem (zast.)  4 765 
posedlí    část jezdeckého postroje       4 765 
posedlík   člověk posedlý ďáblem          4 765 
posešít    jedno po druhém sešít          4 767 
posešlý    trochu sešlý (zast.)           4 767 
poset      posít (říd.)                   4 767 
posevek    pozemek na setí (nář.)         4 767 
poshrbit   trochu nahrbit (říd.)          4 768 
posilač    odesilatel                     4 769 
posinalý   poněkud zsinalý (říd.)         4 771 
posíkat    síci (nář.)                    4 769 
posílací   poslaný po poslu (zast.)       4 769 
posklít    pokrýt skelným povrchem (říd.) 4 774 
posleď     posled (básn.)                 4 778 
poslétat   postupně sletět                4 779 
poslézat   postupně lézt                  4 779 
poslovka   poslice (říd.)                 4 782 
poslzit    smočit slzami (říd.)           4 784 
posmažit   trochu osmažit (říd.)          4 784 
posmetat   jedno pod druhém smést         4 785 
posměv     mírný úsměv (říd.)             4 785 
posměvek   posměšek (říd.)                4 786 
posmítat   metením čistit                 4 786 
posmolit   smolou potřít                  4 787 
posmyk     mírný posun                    4 788 
posnědek   malé občerstvení (říd.)        4 788 
posouvač   posouvadlo                     4 789 
pospájet   pospojovat                     4 790 
pospánek   krátké pospání (říd.)          4 790 
pospěšák   pospěch                        4 791 
pospoj     styk (zast.)                   4 792 
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pospolem   pospolu                        4 792 
pospolí    společnost (říd.)              4 792 
posrazit   poněkud srazit (zast.)         4 794 
posrkat    srkavě popít                   4 794 
postarší   poněkud starší                 4 795 
postavek   svícen (zast.)                 4 797 
postavní   postavný                       4 800 
postavný   postavní                       4 800 
postávka   odstavec (zast.)               4 800 
postění    půst                           4 802 
postilář   skladatel postil (zast.)       4 804 
postitel   kdo se postí (říd.)            4 804 
postižit   postihnout (říd.)              4 804 
postižně   regresně                       4 804 
postižní   regresivní                     4 804 
postínit   zastínit                       4 804 
postojmo   vestoje (říd.)                 4 805 
postolí    truksas (zast.)                4 805 
postraní   ústraní (říd.)                 4 807 
postrč     část zámkového ústrojí pušky   4 808 
postřela   místo od něhož se odraz. kulka 4 810 
postupeň   stupeň (zast.)                 4 812 
postydný   urážlivý (říd.)                4 813 
posudné    dřívější daň z nápojů          4 814 
posvěcka   posvícení (nář.)               4 818 
posvěta    posvěcení (říd.)               4 819 
posvětný   posvěcující                    4 820 
posvléci   trochu svléci                  4 820 
posykat    trochu zasykat                 4 821 
posynit    přijmout za syna               4 821 
posýpě     posýpátko                      4 821 
posýřit    srazit syřidlem (mléko)        4 821 
pošept     zašeptání (říd.)               4 822 
pošeta     pošetilec (říd.)               4 823 
pošinit    posilnit (říd.)                4 824 
pošivač    kdo pošívá střechy došky       4 825 
pošívací   sloužící k pošívání            4 825 
poška      sněhová koule (říd.)           4 825 
poškovat   házet sněh. koulemi (říd.)     4 827 
poškrab    škrábnutí (říd.)               4 827 
poškub     škubnutí                       4 828 
pošoukat   šuškat (říd.)                  4 830 
pošoupat   posunovat (zast.)              4 831 
pošpatit   pokazit (zast.)                4 831 
pošprech   pohovoření                     4 832 
poštapán   poštmistr                      4 833 
poštecký   poštovní (zast.)               4 833 
poštěk     štěknutí                       4 833 
poštovně   jako pošta (zast.)             4 835 
poštový    poštovní (říd.)                4 835 
potahlík   bednářský nástroj              4 838 
potaj      tajnost (říd.)                 4 840 
potakavě   přitakávavě                    4 840 
potamtud   potud (říd.)                   4 841 
potáčník   cívečnice                      4 838 
potápat    trochu zatápat (říd.)          4 841 
potápče    mládě potápky (říd.)           4 841 
potázaná   dohoda (říd.)                  4 842 
potázání   dotaz (říd.)                   4 842 
potemně    nezřetelně (říd.)              4 843 
potemný    temný (říd.)                   4 844 
poteplí    mírné teplo (říd.)             4 845 
potěhový   týkající se potěhu             4 843 
potěrný    určený pro potěr               4 845 
potěsný    trochu těsný (nář.)            4 846 
potivka    náchylnost k pocení            4 849 
potížit    obtížit (říd.)                 4 849 
potkáně    potkaní mládě                  4 849 
potlustý   obtloustlý (říd.)              4 853 
potomník   potomek (říd.)                 4 856 
potouchat  poněkud utuchat (zast.)        4 857 
potrčka    potyčka (zast.)                4 859 
potrh      škubnutí (říd.)                4 859 
potrochu   ponenáhlu (říd.)               4 861 
potrojit   spojit tři v jedno             4 861 
potropit   ztropit (říd.)                 4 862 
potrž      šňůra kterou se zatahují sítě  4 862 
potřas     otřes (říd.)                   4 863 
potříbka   drobná potřeba (říd.)          4 866 
potšámbr   nočník (říd.)                  4 867 

pottovka   mech                           4 867 
potuhý     trochu tuhý (nář.)             4 867 
potul      potulka (říd.)                 4 868 
potula     tulák (říd.)                   4 868 
potulák    tulák (říd.)                   4 868 
potulec    potulný člověk (říd.)          4 868 
potulmo    kočovně (říd.)                 4 869 
potupeně   zhanobeně                      4 869 
potušák    kaktusovitá rostlina           4 870 
potyk      zápas                          4 873 
potyka     potucha (nář.)                 4 873 
poťupat    znečistit drobnými skvrnami    4 869 
poučivě    poučně (říd.)                  4 874 
poučlivě   poučně (zast.)                 4 874 
poučlivý   poučný (zast.)                 4 874 
poudusit   poněkud udusit (říd.)          4 875 
pouhý      pouhýnký                       4 875 
pouchně    plané jablko (říd.)            4 876 
pouchopit  částečně uchopit               4 876 
poukrytě   tajně (říd.)                   4 877 
pouletět   trochu dál uletět (říd.)       4 878 
pouložit   zlehka uložit (říd.)           4 878 
poumlkat   postupně umlkat (říd.)         4 878 
pounášet   zvolna unášet                  4 878 
pounylý    trochu unylý (říd.)            4 879 
poupěcí    týkající se poupěte            4 879 
poupít     trochu upít (říd.)             4 879 
poupřít    trochu upřít (říd.)            4 879 
pourazit   poněkud urazit (říd.)          4 879 
pousadit   trochu usadit                  4 879 
poustlat   trochu ustlat (říd.)           4 881 
pousušit   trochu usušit (říd.)           4 881 
pousychat  trochu usychat (říd.)          4 881 
pouš       nabraný rukáv                  4 882 
pouška     kožka u očí bažantů            4 882 
pouštěcí   užívaný k pouštění             4 882 
poušťavý   pouštící barvu                 4 882 
poušťák    laciná tkanina (poušť. barvu)  4 882 
poutadlo   poutko u košile (nář.)         4 885 
poutně     jako o pouti                   4 887 
pouťovat   chodit po poutích              4 888 
pouza      pavuza (nář.)                  4 888 
pouzní     pavuzní (nář.)                 4 889 
pouzník    pavuzník (náž.)                4 889 
pouzovat   pavuzou vázat náklad (nář.)    4 889 
pouzrát    trochu uzrát                   4 889 
poúleva    poulevení (říd.)               4 878 
poúpět     trochu zaúpět (říd.)           4 879 
povab      půvab (zast.)                  4 890 
poválek    slabší oloupaný kmen           4 892 
povečeří   doba po večeři                 4 896 
povelení   rozkaz (zast.)                 4 897 
povesní    jsoucí po vesně (říd.)         4 899 
pověčno    věčnost (bás.)                 4 896 
povědomo   povědomě (říd.)                4 896 
pověje     oční víčko (zast.)             4 897 
povějka    stuha (zast.)                  4 897 
pověrák    svorník (říd.)                 4 898 
pověrně    pověrčivě (zast.)              4 898 
povětřit   silně foukat (říd. o větru)    4 901 
povidět    na chvíli uvidět               4 903 
povichr    povětří (nář.)                 4 904 
poviják    povijan                        4 904 
povije     zimní bouře (nář.)             4 904 
povítat    uvítat (zast.)                 4 905 
povlněný   mírně zvlněný (říd.)           4 907 
povoj      popínavá rostlina (říd.)       4 908 
povolací   povolávací (říd.)              4 908 
povoleně   mírně (říd.)                   4 910 
povolník   ústupný člověk (říd.)          4 910 
povrčet    trochu zavrčet                 4 913 
povrhavě   pohrdavě (říd.)                4 913 
povrhlec   vyvrhel (zast.)                4 913 
povrhlý    opovrhovaný (zast.)            4 913 
povrchek   povrch (zast.)                 4 914 
povrchník  povrchní člověk (říd.)         4 914 
površní    rozkádající se na vrchu (říd.) 4 915 
povsedat   postupně vsednout (říd.)       4 915 
povšechno  všeobecnost (říd.)             4 917 
povšudy    všudy (říd.)                   4 917 
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povůdný    povolný (nář.)                 4 917 
povybrat   jedno po druhém vybrat         4 917 
povycpat   trochu vycpat                  4 917 
povyčník   kdo tropí povyk (říd.)         4 917 
povyhnat   povyrůst                       4 917 
povykář    kdo rád povykuje (říd.)        4 919 
povymřít   zcela vymřít                   4 920 
povyspět   trochu vyspět                  4 922 
povyšší    trochu vyšší (nář.)            4 925 
povyučit   trochu vyučit (říd.)           4 926 
povýšně    vysoko (zast.)                 4 925 
povýšný    vysoký (zast.)                 4 925 
povývat    přerušovaně výti (říd.)        4 926 
povznes    povznešení, povzlet (říd.)     4 931 
povznět    popud (říd.)                   4 932 
povzňatý   dojatý, vzňatý (říd.)          4 931 
povztek    vztek (říd.)                   4 933 
pozabít    jednoho po druhém zabít (říd.) 4 934 
pozabýt    pozapomenout                   4 934 
pozad      dozadu (říd.)                  4 934 
pozadem    dozadu (říd.)                  4 934 
pozalít    trochu zalít                   4 937 
pozalkat   krátce zalkat                  4 937 
pozanést   mírně zanést                   4 937 
pozapět    trochu zapět                   4 937 
pozapít    trochu zapít (říd.)            4 938 
pozaplát   trochu zaplát                  4 938 
pozapřít   trochu zapřít (říd.)           4 938 
pozarůst   poněkud zarůst                 4 938 
pozasout   částečně zasypat               4 939 
pozašlý    trochu  zašlý                  4 940 
pozatím    prozatím (nář.)                4 940 
pozatmít   učinit poněkud temným          4 940 
pozavát    poněkud zavát                  4 941 
pozavlát   na chvíli zavlát               4 941 
pozavýt    trochu zavýt                   4 941 
pozaznít   trochu zaznít                  4 941 
pozámezí   místo za mezí (nář.)           4 937 
pozápětí   místo vzápětí (říd.)           4 937 
pozářit    ozářit (zast.)                 4 938 
pozdátSe   zazdát se (říd.)               4 942 
pozdit     opožďovat                      4 942 
pozdný     pozdní (říd.)                  4 943 
pozemsko   tento svět (zast.)             4 947 
pozhojit   poněkud vyhojit (zast.)        4 948 
pozískat   získat (říd.)                  4 948 
pozmírat   jeden po druhém umřít          4 951 
pozmítat   poházet (říd.)                 4 951 
poznam     označení (říd.)                4 951 
pozomana   pasoman (zast.)                4 954 
pozorník   dozorce (zast.)                4 955 
pozorno    dobře slyšitelno (nář.)        4 955 
pozpátek   pozpátku (říd.)                4 958 
pozpěv     popěvek (říd.)                 4 959 
pozva      pozvání (říd.)                 4 961 
pozvanec   pozvaná osoba (říd.)           4 961 
pozvíce    většinou (zast.)               4 962 
pozvoli    pozvolna (říd.)                4 963 
pozvolnu   pozvolna (říd.)                4 964 
požahový   žárný (říd.)                   4 968 
požal      politování (říd.)              4 965 
požat      požít (zast.)                  4 966 
požárek    oheň (říd.)                    4 966 
poždímat   trochu provést ždímání         4 966 
požehový   žárný (říd.)                   4 968 
poživný    výživný (zast.)                4 971 
požíhaný   žíhaný (říd.)                  4 968 
požmolit   trochu zažmolit                4 971 
požřít     pozřít (zast.)                 4 971 
pózovost   záliba v póze                  4 958 
pra        zcela (říd.)                   4 972 
prabarva   základní barva (říd.)          4 972 
prabáseň   velebáseň                      4 972 
prabědný   velmi bědný                    4 972 
prabledě   velmi špatně                   4 972 
prabledý   zcela bledý                    4 972 
prabyt     předhistorický život (říd.)    4 973 
prabytí    prvotní bytí                   4 973 
prabytný   prapodstatný                   4 973 
pracela    základní buňka                 4 974 

pracit     prvotní cit (říd.)             4 974 
pracna     pracka                         4 974 
pračas     pravěk                         4 976 
pračerný   zcela černý                    4 977 
pračert    pravý, původní čert            4 977 
pračník    bojovník s prakem (zast.)      4 977 
pradálný   velmi dálný                    4 977 
pradehet   nepřehřátý dehet               4 978 
pradémon   původní démon                  4 978 
pradobrý   předobrý (říd.)                4 979 
pradobý    pravěký (říd.)                 4 979 
pradomov   prvotní domov (říd.)           4 979 
prafakt    původní fakt                   4 980 
praforma   nejpůvodnější forma            4 980 
prahlas    prvotní hlas (říd.)            4 982 
prahlec    brouk                          4 982 
prahlína   stará hlína ve slanisku        4 982 
prahluchý  naprosto hluchý                4 982 
prahrubý   velmi hrubý                    4 983 
prahřích   původní hřích                  4 983 
prahuna    hnědá kobyla (nář.)            4 983 
pracháček  prachovka                      4 985 
prachlap   zpropadený chlap               4 985 
prachovec  peníze (říd.)                  4 986 
prachudák  velký chudák                   4 986 
prachuďas  velký chudák                   4 986 
prachůvka  pýchavka (nář.)                4 987 
prachybný  úplně chybný                   4 987 
prachytrý  neobyčejně chytrý              4 987 
prajádro   původní jádro                  4 987 
prajedno   zcela jedno                    4 987 
prajidáš   velký falešník                 4 987 
prajistý   zcela jistý                    4 987 
prajícen   vše pohlcující jícen           4 987 
prakacíř   arcikacíř                      4 987 
prakař     voják s prakem                 4 987 
praklid    naprostý klid                  4 988 
prakluk    zatrachtilý kluk               4 988 
prakmet    velmi starý kmet               4 988 
prakmit    původní základní kmit          4 988 
prakořen   základní kořen                 4 988 
prakrása   původní krása (říd.)           4 988 
prakůra    původní kůra                   4 990 
praláska   původní láska                  4 990 
pralehký   velmi lehký                    4 990 
pralesík   menší prales                   4 990 
pralesně   jako v pralese                 4 990 
pralevný   velmi levný                    4 991 
pralidé    pravěcí lidé                   4 991 
pramarně   naprosto marně                 4 991 
pramenář   vorař (říd.)                   4 992 
pramělký   velmi mělký                    4 992 
pramlha    předvěká mlha                  4 994 
pramlok    předvěký mlok                  4 994 
pramluva   prvotní stadium mluvy          4 995 
pramnoho   velmi mnoho (říd.)             4 995 
pramoc     prvotní moc                    4 995 
pramotiv   původní základní motiv         4 995 
pramudrc   veliký mudrc                   4 995 
pranázor   nejpůvodnější názor            4 996 
pranízký   zcela nízký                    4 997 
pranoční   týkající se pranoci            4 997 
pranudný   velmi nudný                    4 997 
pranýřek   malý pranýř                    4 998 
praobr     předvěký mytický obr           4 998 
praoheň    prvotní oheň                   4 998 
praot      praotec (říd.)                 4 998 
prapaměť   nejdávnější paměť              4 999 
prapocit   původní pocit                  4 999 
prapochod  původní pochod (říd.)          4 999 
prapojem   základní pojem                 4 999 
prapouhý   opravdu pouhý                  41000 
prapozdě   velmi pozdě                    41000 
praráz     původní ráz (říd.)             41002 
prarod     předkové (říd.)                41002 
prarodič   děd nebo bába                  41002 
prarůzný   naprosto různý                 41003 
prařídký   velmi řídký                    41003 
prasisko   prase                          41005 
prasko     prase (nář.)                   41006 
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praslabý   velmi slabý                    41007 
prasmysl   nejhlubší prvotní smysl        41007 
prasnacha  vnukova žena (říd.)            41007 
prastaro   pradávný čas (básn.)           41008 
prasvatý   v nejvyšším stupni svatý       41008 
prašedý    zcela šedý                     41008 
prašerý    velmi šerý                     41009 
prašivě    mravně zchátrale               41010 
praškoda   opravdová škoda                41011 
prašniny   prázdno při úklidu (slang.)    41011 
prašní     prašný                         41011 
prašuma    prales (říd.)                  41012 
pratáta    praotec (říd.)                 41013 
pratenký   docela tenký                   41013 
pratma     veliká úplná tma               41013 
pratón     základní původní tón           41013 
pratuří    týkající se pratura            41014 
pratvor    původní tvor                   41014 
praum      základní rozum (říd.)          41014 
pravášeň   původní základní vášeň (říd.)  41014 
pravdice   pravda (říd.)                  41016 
pravdový   týkající se pravdy             41017 
pravetchý  naprosto vetchý                41018 
pravina    původní základní vina          41020 
pravověd   právník                        41025 
pravůle    původní vůle                   41026 
pravůně    původní vůně (říd.)            41026 
prazanic   docela za nic (říd.)           41028 
prazášť    naprosté odvěké záští          41028 
prazcela   úplně zcela                    41028 
prazeť     manžel vnučky                  41031 
prazjev    prvopočáteční zjev             41031 
prazlo     počátek všeho zla              41031 
prazlý     velmi zlý                      41031 
prazvíře   pravěké zvíře                  41031 
prazvuk    původní prvotní zvuk           41031 
prazvyk    starý zakořeněný zvyk          41032 
Pražáček   malý Pražák                    41032 
pražák     druh pískovce                  41032 
Pražánek   malý Pražák                    41032 
pražidlo   přístroj na pražení            41033 
pražiště   místo kde praží slunce (říd.)  41033 
praživok   základní živok (zast.)         41033 
praživot   pravěký život                  41033 
pražízeň   prvotní žízeň (říd.)           41034 
pražmový   týkaj. se pražmy               41034 
pražno     horko (nář.)                   41034 
práček     malý prak                      4 977 
práchnět   práchnivět (říd.)              4 985 
prámařit   obsluhovat prám                4 991 
prámec     menší prám (říd.)              4 992 
prápora    praporčík                      41000 
prášidlo   plácačka                       41009 
právečko   nárok (zdrob.)                 41017 
právko     právečko (říd.)                41020 
právňová   žena právního (zast.)          41021 
prázdnět   stávat se prázdným (říd.)      41029 
prclík     prcek                          41035 
precios    strojeně mluvící dvořan (říd.) 41036 
prefační   týkající se preface            41038 
prema      prýmek (zast.)                 41042 
prhovina   tinktura z arniky (zast.)      41050 
prchavět   stávat se prchavým (říd.)      41050 
prchký     velmi sypký (říd.)             41051 
prchlenec  uprchlík (zast.)               41051 
prika      marinovaná mihule              41052 
primárný   primární (říd.)                41053 
primérka   primérní vedení (slang.)       41054 
prince     princ                          41056 
privátno   soukromí (říd.)                41059 
probátný   osvědčený (říd.)               41065 
proběr     lesní probírka (říd.)          41067 
probiják   protahovací jehla              41067 
procas     korouhev (zast.)               41076 
procápat   projít těžkým krokem           41076 
procuchat  cucháním postihnout            41080 
proculit   propít (nář.)                  41080 
pročíhat   číháním propást                41082 
prodatář   datář-hodnostář papež. úřadu   41083 
prodatel   prodávající                    41083 

prodavec   prodavač (říd.)                41084 
prodech    pronikaj. barev. nádech (říd.) 41084 
proděsit   děsem proniknout (říd.)        41086 
prodchlý   načichlý pachem                41086 
prodíl     pěšinka uprostřed hlavy (nář.) 41087 
prodírka   otvor ve sněhu (říd.)          41087 
prodlená   prodlení (říd.)                41087 
prodlivý   prodlévavý (říd.)              41089 
prodrbat   drbáním protrhat               41091 
prodrchat  silně rozcuchat (říd.)         41091 
prodržet   přestát (říd.)                 41091 
produsat   strávit čas dusáním            41093 
prodýlit   prodloužit (nář.)              41094 
proďobat   proklovat                      41090 
profán     profánní člověk (říd.)         41094 
profitér   kdo z něčeho profituje         41097 
profuk     profouknutí (říd.)             41098 
prohekat   strávit hekáním                41102 
prohlíd    prohlédnutí (říd.)             41106 
prohmat    palpace                        41109 
prohovor   prohovoření (říd.)             41112 
prohozní   zprotsředkující prohoz         41112 
prohráč    kdo prohrál (říd.)             41113 
prohrání   prohra                         41113 
prohřátý   do hloubky ohřátý              41114 
prohřev    prohřátí                       41115 
prohřmít   hřměním naplnit                41115 
prohulat   prohýřit (říd.)                41115 
prohybač   brouk                          41115 
prohybný   pružný                         41116 
prochůzka  procházka (říd.)               41118 
projásat   strávit jásáním (říd.)         41120 
prokadit   vykouřit kadidlem              41126 
prokaz     důkaz (říd.)                   41126 
proklást   proložit                       41128 
proklep    proklepání                     41128 
prokolit   proklát (říd.)                 41132 
prokout    kutím propracovat              41134 
prokysat   projít kysáním                 41138 
prolepit   místy polepit                  41140 
prolévka   zařízení k rozdružování rmutu  41144 
prolíhat   proléhat                       41140 
prolívka   lopatka k prolévání vody       41147 
prolokat   propít                         41147 
prolovit   lovem prohledat                41149 
promátlý   promáčknutý (nář.)             41151 
promezi    mezi (říd.)                    41156 
proměklý   úplně měkký                    41151 
proměník   břichatkovitá houba            41152 
proměnka   druh hádanky                   41153 
proměrné   srážka za ztrátu proměřením    41154 
promihat   mihavě pronikat (říd.)         41156 
promíra    proměrek (říd.)                41157 
promlka    promlčení (říd.)               41159 
promlsit   promlsat (říd.)                41160 
promořit   mořidly dezinfikovat (říd.)    41162 
promžít    mžením zcela proniknout        41166 
pronítit   zanítit                        41173 
pronudit   prožít v nudě (říd.)           41173 
propadek   propad                         41175 
propacht   pronájem                       41178 
propapat   projíst (dět.)                 41179 
propáchat  spáchat (říd.)                 41178 
propájet   pájením naskrz spojit          41178 
propárat   páráním proděravit             41179 
propáska   zpěvavý pták (pištěk)          41179 
propenyl   radikál od propanu             41181 
propisný   sloužící k propisu             41182 
proplát    pláním proniknout (říd.)       41183 
proplnit   zcela i dovnitř vyplnit        41185 
propnout   napnout                        41185 
propol     předkupní právo                41186 
propolní   týkající se propolu            41186 
propučet   pučením se rozvít              41189 
propuk     propukání                      41190 
prordělý   místy zardělý                  41194 
prorezlý   prorezavělý (říd.)             41195 
proročí    prorocký (zast.)               41195 
proronit   roněním prolít (říd.)          41195 
prorůček   věrozvěst (zdrob.)             41196 
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prorůst    prorostení                     41196 
prořídit   udělat řidším (říd.)           41198 
prosič     prosebník (zast.)              41202 
prosítko   prosík (říd.)                  41204 
proslat    poslat skrz něco               41205 
prosmo     prosebně (zast.)               41207 
prosout    prošinout (říd.)               41209 
prosrkat   strávit čas srkáním (říd.)     41211 
prostění   rovnání pokácených kmenů       41235 
prostrk    chybný strk v karambol. hře    41220 
prosudný   proklatý (říd.)                41227 
prošatit   utratit za šatstvo             41230 
prošák     prosík (nář.)                  41230 
prošepán   Polák                          41231 
prošití    prošité místo                  41231 
prošlap    prošlup                        41231 
proštění   rovnání pokácených kmenů       41235 
proštípí   tyč rozštípěná na konci (říd.) 41235 
proštvat   divoce prohnat                 41236 
protavek   úbytek hmoty při tavení        41240 
protát     táním proniknout (říd.)        41240 
protepat   tepáním prorazit               41243 
protěšit   naplnit něčím těšivým (říd.)   41244 
protichlý  tichem naplněný                41249 
protised   člověk sedící naproti (říd.)   41258 
protitón   prvek kontrapunktu             41261 
protityp   typ opačných vlastností (říd.) 41261 
protiveň   protivenství (nář.)            41263 
protivka   druh hádanky                   41263 
protivko   naproti (zast.)                41263 
protívka   opačná strana (nář.)           41263 
protížit   učinit těžkým                  41265 
protlít    naveskrz zetlít                41267 
protopop   protojerej                     41270 
protuhlý   naskrz ztuhlý                  41274 
proutění   prutoví (říd.)                 41278 
proutík    proutek (říd.)                 41278 
proutník   brouk                          41279 
proutoví   prutoví (říd.)                 41279 
proužít    užít (říd.)                    41279 
proužník   brouk                          41280 
proval     průval (říd.)                  41280 
provazna   provaznická dílna (říd.)       41284 
provazný   provazový (říd.)               41284 
prováhat   promeškat (říd.)               41280 
provdej    provdání (říd.)                41285 
provedný   proveditelný (říd.)            41285 
prověčně   věčně (říd.)                   41285 
prověčný   věčný (říd.)                   41285 
provikář   zástupce vikáře                41288 
provislo   povříslo (nář.)                41290 
provislý   volně visící (říd.)            41290 
provlak    průvlak                        41291 
provlek    provlečená součástka           41292 
provozba   provozování (říd.)             41295 
provrnět   strávit vrněním                41296 
provřít    vřením proniknout (říd.)       41296 
prozbýt    pozbýt (zast.)                 41298 
proznalý   obeznámený                     41300 
prozobat   proklovat                      41300 
prozrada   prozrazení, zrada (říd.)       41301 
prozralý   naskrz zralý                   41301 
prozrálý   naskrz zralý                   41301 
prozrnit   učinit zrnitým (říd.)          41301 
prozvat    pojmenovat (zast.)             41302 
prozvuk    zvuk (říd.)                    41302 
proželet   žalem strávit                  41303 
prožer     prožírání                      41303 
prózička   drobná próza                   41202 
prsáč      člověk velkých prsou           41306 
prsina     náprsní řemen koně             41307 
prsí       prsa (básn.)                   41306 
prsíček    malý prs                       41306 
prsíčko    malý prs                       41307 
prska      malá prsa (říd.)               41307 
prskač     prahlý len                     41307 
prskačka   prskavka                       41307 
prskal     člověk prskající při mluvení   41307 
prskoun    zápalná prskavka (říd.)        41308 
prsný      prsní (říd.)                   41308 

prsoměr    přístroj k měření obj. prsou   41309 
prstař     polic. snímající otisky prstů  41310 
prsták     palma                          41310 
prstek     prstík (říd.)                  41310 
prstenář   výrobce prstenů                41310 
prstínek   prstíček                       41312 
prstnatě   jako prsty                     41312 
prsťový    týkající se prsti              41312 
pršatý     zdvižený (nos)                 41313 
pršavý     deštivý (říd.)                 41313 
prťavec    prťák                          41314 
prubidlo   zkušební kámen (říd.)          41315 
prubovní   zkusný                         41317 
prudidlo   prostředek k jitření (říd.)    41318 
prudkoun   vznětlivý člověk (říd.)        41319 
prudní     pruderní                       41320 
pruhatka   moucha                         41321 
pruhlo     léčka na ptáky                 41322 
pruhooký   mající pruhy na očích (říd.)   41322 
pruhově    jsoucí v pruzích               41323 
prutnice   proutnice                      5   2 
prutný     prutnatý (říd.)                5   2 
prutoví    proutí                         5   2 
pružák     barevný polní holub            5   7 
pružidlo   vzpruha                        5   7 
průběr     prorub                         41315 
průblesk   problesk                       41316 
průbod     probodnutí                     41316 
průcezek   filtrát                        41317 
průcezný   týkající se procezování        41317 
průčelka   lodní roura                    41317 
průdolí    hluboké údolí (říd.)           41320 
průchodka  druh izolátoru                 41324 
průchodně  průchodově                     41324 
průchoďák  průchodní dům                  41324 
průjev     projev (říd.)                  41325 
průkap     rafináda                       41326 
průklad    prokládání sazby, proložka     41127 
průlam     prolamování (říd.)             41327 
průletní   týkající se průletu            41327 
průlomce   kdo provádí průlom (říd.)      41328 
průměrní   průměrný (říd.)                41329 
průmyk     přemyk zabem pobok             41330 
průnos     propašování (říd.)             41331 
průpich    odvodňovací příkop             41331 
průpisní   průpisový                      41331 
průpleť    vlnkovitá kresba na kolcích    41332 
průron     prosakování vody               41333 
průrys     profil (říd.)                  41333 
průryv     průrva (říd.)                  41333 
průslech   druh poslechu                  41334 
průšlap    prošlup                        5   1 
průtoční   průtokový                      5   2 
průvin     provinutí                      5   3 
průvoda    průvodce (říd.)                5   4 
průvodit   doprovázet (říd.)              5   5 
průvrt     provrtaný otvor                5   6 
průzírný   průzračný                      5   6 
průzpyt    průzkum (říd.)                 5   7 
prvinka    prvotinka                      5  10 
prvkově    původně                        5  10 
prvničký   první                          5  12 
prvobyt    pravlast (říd.)                5  12 
prvoklíč   prvoklíček                     5  12 
prvorodý   prvorozený                     5  13 
prvosíla   původní síla (říd.)            5  14 
prvospí    první doba spánku (zast.)      5  14 
prvost     prvotnost (říd.)               5  14 
prvotvor   první původní tvor (říd.)      5  16 
prynč      odrůda vinné révy              5  18 
pryskoň    východoindický strom           5  18 
pryžárna   továrna na pryžové zboží       5  20 
pryžcový   týkající se pryžce (říd.)      5  20 
prýskavý   snadno prýskající              5  18 
přadní     hodící se k předení            5  21 
přebájit   přebásnit (říd.)               5  25 
přebědný   velmi bědný                    5  26 
přeběhlý   takový který přeběhl           5  27 
přeběr     přebírání                      5  27 
přeběrač   roztloukač a rozdružovač rud   5  27 
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přeběrek   přebraná rudnina               5  27 
přeběžný   pomíjející (říd.)              5  27 
přebílý    velmi bílý (říd.)              5  29 
přebírák   přebírací stůl                 5  29 
přebížka   pasáž, běh                     5  30 
přebol     velký bol                      5  31 
přebolno   velmi bolestně (říd.)          5  31 
přebolný   velmi bolný (říd.)             5  31 
přebrept   přebreptnutí (říd.)            5  32 
přebrzký   velmi brzký (říd.)             5  33 
přebrzo    velmi brzo (říd.)              5  33 
přecajky   přece (nář.)                   5  35 
přecítit   znovu procítit (říd.)          5  37 
přečnělý   přečnívající                   5  40 
předavý    sloužící k předení             5  44 
předběh    předběhnutí (říd.)             5  44 
předcvik   přípravné cvičení (říd.)       5  46 
předden    předední (říd.)                5  47 
předená    způsob chytání ryb             5  51 
předěsný   velmi děsný                    5  51 
předhory   předhoří                       5  54 
předidlo   rybářské zařízení              5  56 
předivý    nadmíru divý                   5  56 
předjatý   zaujatý proti někomu (říd.)    5  57 
předjem    předjímání (říd.)              5  57 
předkluz   pohyb hlavně děla po zákluzu   5  59 
předkolí   rozdělovací ústrojí hodin      5  59 
předkop    předsunutý příkop (zast.)      5  59 
předkrmí   předkrm (říd.)                 5  59 
předkrok   postoj předkročný              5  60 
předkvas   první část kvasnéhp pochodu    5  60 
předlesí   menší lesíky vybíhající z lesů 5  60 
předlice   tkalcovské dělnice             5  60 
předlis    přípravný lis                  5  60 
předlý     schopný spřádání               5  62 
předmoří   záliv s ústím řeky odděl.kosou 5  64 
přednoc    doba před nocí                 5  67 
předpaží   část přední končetiny          5  70 
předprsí   předprseň                      5  76 
předravý   velmi dravý                    5  78 
předrost   stromky vyrost.z předč. náletu 5  79 
předrsný   velmi drsný                    5  79 
předrub    přední rub (slang.)            5  79 
předručí   přední část těla koně          5  79 
předrze    velmi drze                     5  79 
předrzý    velmi drzý                     5  79 
předřít    dřením přetrhnout              5  80 
předsál    předsálí (říd.)                5  80 
předsot    fáze předcházející sotu        5  84 
předsout   předsunout                     5  84 
předsvět   pravěký svět (říd.)            5  92 
předšvih   předšvihování                  5  92 
předtok    prvý podíl destilace (lihu)    5  93 
předunět   duněním přejít (říd.)          5  93 
předupat   dupáním přehlušit (říd.)       5  93 
předusat   dusáním minout                 5  94 
předusit   po jistou dobu podusit         5  94 
předvrch   vrch v předhoří (říd.)         5  97 
předvrší   předhoří (zast.)               5  97 
předvzor   původní, základní vzor (říd.)  5  98 
předzvěd   schopnost předvídat            5  99 
přehalit   přehodit k zahalení (říd.)     5 101 
přehájit   vypěstovat víc zvěře ...       5 101 
přehbitě   velmi hbitě                    5 102 
přehbitý   tuze hbitý                     5 102 
přehebký   nadmíru hebký                  5 102 
přehnutý   ohnutý přes něco               5 108 
přehodný   nadmíru hodný                  5 109 
přehoře    velké hoře (říd.)              5 110 
přehrdý    velmi hrdý                     5 113 
přehrubě   velmi hrubě                    5 114 
přehrubý   velmi hrubý                    5 114 
přehup     přehoupnutí                    5 115 
přechorý   tuze chorý (zříd.)             5 119 
přechovač  přechovávatel                  5 119 
přechozí   předchozí (říd.)               5 120 
přechrčet  s chrčením přejet              5 120 
přechvala  přílišná chvála (říd.)         5 120 
přechvat   přehmat (zast.)                5 120 
přechyl    přechýlení                     5 121 

přejachat  přejít                         5 122 
přejatek   přejaté slovo (říd.)           5 122 
přejatel   kdo něco přejal (říd.)         5 122 
přejásat   přehlušit jásotem              5 122 
překapný   uzpůsobený k překapávání       5 126 
překasat   přehrnout                      5 127 
překaza    překážka (zast.)               5 127 
překlást   přeložit jinam (říd.)          5 130 
překlon    přechylující se sklon (říd.)   5 131 
překlop    okenní ostění                  5 132 
překopit   přerovnat hromádky             5 135 
překopní   překopový                      5 135 
překrása   veliká krása (říd.)            5 138 
překryt    překrývání                     5 141 
překupčí   překupník (říd.)               5 143 
překupně   přukupnicky (říd.)             5 143 
překupný   překupnický (říd.)             5 143 
překvést   příliš vykvést                 5 145 
přelačný   nadmíru lačný                  5 146 
přelátat   opatřit novou záplavou         5 147 
přelehat   lehat s jedné strany na druhou 5 148 
přelepý    nadmíru lepý                   5 148 
přelitek   odlitek vzniklý přelitím       5 153 
přelivný   týkající se přelití            5 154 
přelodit   vylodit z jedné lodi na druhou 5 154 
přeložek   klopa                          5 155 
přemanit   přemoci (říd.)                 5 159 
přemarně   zcela marně (říd.)             5 159 
přemarný   zcela marný (zast.)            5 159 
přemdlít   zemdlít (říd.)                 5 159 
přemečet   mečivě přečíst (říd.)          5 159 
přemetit   porazit přemetem               5 161 
přemetmo   přemetem                       5 161 
přeměkký   nadmíru měkký                  5 159 
přeměnko   přezdívka (nář.)               5 160 
přemilo    přemile (říd.)                 5 162 
přemířet   přeměřovat (říd.)              5 163 
přemířit   přeměřit (říd.)                5 163 
přemlčet   mlčením překonat (říd.)        5 164 
přemlsat   udělat mlsným                  5 165 
přemodrý   sytě modrý (říd.)              5 167 
přemoklý   promoklý (říd.)                5 167 
přemódit   přestrojit (říd.)              5 167 
přemykat   přesunovat                     5 170 
přenáhle   velmi náhle                    5 172 
přenáhlý   velmi náhlý                    5 172 
přenikdy   vůbec nikdy (říd.)             5 177 
přenízký   nadmíru nízký                  5 177 
přenudit   příliš unudit (říd.)           5 178 
přenudný   nadmíru nudný                  5 178 
přenutný   nadmíru nutný (říd.)           5 178 
přeochota  veliká ochota (říd.)           5 179 
přepadač   přepadávač                     5 181 
přepadní   týkající se přepadu            5 182 
přepadný   týkající se přepadu            5 182 
přepaž     přepažení / přehrada (říd.)    5 184 
přepažní   přepažující                    5 184 
přepěna    náhřbetník                     5 185 
přepilý    příliš napitý (říd.)           5 186 
přepírka   přepírání                      5 187 
přeplava   přeplavba (říd.)               5 189 
přeplný    nadmíru plný                   5 191 
přepojný   týkající se přepojení          5 194 
přeponka   malá přepona                   5 195 
přepozdě   příliš pozdě                   5 196 
přepólit   přeměnit polaritu              5 195 
přepukat   popraskat (říd.)               5 200 
přepust    otvor na přepouštění vody      5 200 
přepusta   pohroma (zast.)                5 200 
přepykač   přepínač u pluhu / klouček     5 201 
přepýchat  předstihnout v pýše (zast.)    5 200 
přeraz     přeražení (říd.)               5 201 
přeroda    přerod (říd.)                  5 202 
přerost    přerostlá paseka               5 202 
přerubek   krátký trámec                  5 203 
přerudý    velmi sytě rudý                5 204 
přerucha   přerušení                      5 204 
přeřadný   zařízený na přeřazování        5 207 
přeřídký   velmi řídký                    5 208 
přesad     přesazování pečiva při pečení  5 210 
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přesáklý   příliš nasáklý                 5 211 
přesám     docela sám (bás.,říd.)         5 211 
přesápat   přetrhat (říd.)                5 211 
přesázka   přesazování (říd.)             5 212 
přeseka    prosekávání lesa (říd.)        5 213 
přesíci    přeseknout (říd.)              5 214 
přeslina   pruhovitá vlna na hlad. (říd.) 5 220 
přesmát    smíchem přeměnit (říd.)        5 221 
přesnota   přesnost (zast.)               5 224 
přespa     přesyp (říd.)                  5 225 
přespaná   nocleh (říd.)                  5 225 
přespět    rychle přejít                  5 226 
přespolí   místo v sousedství             5 226 
přestava   přemístění                     5 229 
přestrach  zděšení (říd.)                 5 231 
přestrmý   nadmíru strmý                  5 232 
přesuchý   nadmíru suchý                  5 236 
přesvěží   nadmíru svěží                  5 239 
přesvit    zásvit (říd.)                  5 239 
přesyčet   přehlušit syčením              5 239 
přešálit   přelstít                       5 240 
přešibal   velký šibal (říd.)             5 240 
přetajně   velmi tajně                    5 246 
přetajný   velmi tajný                    5 246 
přeteklý   takový který přetekl           5 247 
přetemný   velmi temný                    5 247 
přetence   velmi tence                    5 247 
přetenký   velmi tenký                    5 247 
přeteplý   velmi teplý                    5 247 
přetírka   přetírání                      5 248 
přetíž     velká tíže (básn.)             5 248 
přetmavý   nadmíru tmavý                  5 249 
přetržný   týkající se přetržení          5 252 
přetuhlý   příliš ztuhlý                  5 254 
přetuhý    velmi tuhý                     5 254 
přetupý    nadmíru tupý                   5 254 
přetvrdo   velmi tvrdě (říd.)             5 256 
přeudit    nadmíru vyudit                 5 257 
přeúnava   nadměrná únava (říd.)          5 257 
přeútlý    nadmíru útlý                   5 258 
přeúzký    nadmíru úzký                   5 258 
převábit   vábením si naklonit            5 258 
převázka   vazný trám - kleština          5 261 
převěrně   přespříliš věrně               5 263 
převěrný   přespříliš věrný               5 263 
převěřit   donutit ke změně víry (říd.)   5 263 
převidět   přehlédnout (říd.)             5 265 
převlhký   nadmíru vlhký                  5 267 
převolat   znovu vyvolat                  5 268 
převonný   nadmíru vonný                  5 268 
převozce   převozník (říd.)               5 269 
převrčet   vrčením přehlušit              5 272 
převřelý   nadmíru vřelý                  5 273 
přezáhy    příliš záhy                    5 277 
přezbyt    příliš nazbyt (říd.)           5 278 
přezimka   ozimá pšenice                  5 279 
přezkový   mající přezku                  5 280 
přezlatý   velmi drahý                    5 281 
přezle     velmi zle                      5 281 
přezlý     velmi zlý                      5 281 
přeznalý   výborně znalý                  5 281 
přeznat    vystopovat (mysliv.)           5 281 
přezpyt    přezkoumání (říd.)             5 282 
přežah     první pálení kachlů            5 284 
přežalný   nadmíru žalný                  5 284 
přežhavý   velmi žhavý                    5 285 
přežitě    zastarale                      5 285 
přeživý    nadmíru živý                   5 286 
přibavit   připojit (zast.)               5 290 
přiběžet   přiběhnout (říd.)              5 291 
přibílit   poněkud obílit (říd.)          5 291 
přibušit   bušením připevnit              5 297 
přicachat  přijít                         5 300 
přicárat   přicourat se                   5 300 
přičapět   sednout si na bobek (nář.)     5 301 
přičápat   přijít (říd.)                  5 301 
přidobýt   přidat k dosavadnímu majetku   5 313 
přidrbat   trochu odrbat (říd.)           5 314 
přidrtit   poněkud rozdrtit (říd.)        5 314 
přidumat   přibájit (říd.)                5 317 

přidunět   s duněním přijet               5 317 
přidušný   přidušený (říd.)               5 318 
přihojit   hojením připojit               5 324 
přiholit   poněkud oholit                 5 324 
přihrdlý   pohrdavý (říd.)                5 327 
přihřmít   s hřmotem se přiblížit         5 329 
přichodit  přicházet (zast.)              5 332 
přichvět   přivát (básn.)                 5 334 
přichvít   přivát (básn.)                 5 334 
přijatný   přijatelný (zast.)             5 337 
přijídat   jíst něco k něčemu             5 339 
přijíst    dodatečně sníst (říd.)         5 341 
přijmět    přimět (zast.)                 5 346 
přikolit   přivázat ke kolu (říd.)        5 356 
přikotit   přivalit (říd.)                5 357 
přikoupě   přikoupení (říd.)              5 358 
přikrslý   poněkud zakrslý (říd.)         5 362 
přikukat   kukáním přivolat               5 364 
přikvést   nově vykvést (říd.)            5 365 
přikvíst   nově vykvést (říd.)            5 365 
přilámat   dodatečně nalámat              5 366 
přilátat   přidělat jako záplatu          5 366 
přilbitý   opatřený přilbou               5 367 
přilétlý   takový který přiletěl          5 371 
přilnutě   s přilnutím                    5 375 
přimátat   přilepšovat dobytku (nář.)     5 377 
přimívat   svým vlivem donucovat          5 382 
přimklý    přimknutý                      5 382 
přimlhlý   poněkud pokrytý mlhou (říd.)   5 382 
přimnout   trochu promnout (říd.)         5 384 
přimoci    přiměti (říd.)                 5 384 
přimykač   přepínač                       5 387 
přimželý   poněkud zamlželý               5 388 
přinět     dříví na přípal (nář.)         5 389 
přinížit   poněkud snížit                 5 389 
přioblý    poněkud oblý                   5 390 
přiopít    poněkud opít                   5 392 
přiotylý   přitloustlý (říd.)             5 392 
připeřit   přibít                         5 398 
připíječ   kdo někomu připíjí (říd.)      5 399 
přirudlý   narudlý                        5 426 
přiryzlý   nazrzlý (říd.)                 5 427 
přiřidlý   trochu řídký (říd.)            5 428 
přisázka   přisazení                      5 429 
přislík    přísel (zdrob. nář.)           5 433 
přisnědý   poněkud snědý (říd.)           5 439 
přisnout   přisnovat                      5 439 
přisušit   přestat dojit (nář.)           5 452 
přišitě    jakoby přišitý                 5 455 
přišíjet   přišívat (říd.)                5 455 
přitěžit   přitáhnout (říd.)              5 466 
přitěžký   poněkud těžký                  5 466 
přitykač   kolík spoj. plužňata s pluhem  5 476 
přiudit    napolo vyudit                  5 477 
přiukrýt   zčásti zakrýt                  5 477 
přivitý    svinutý (říd.)                 5 484 
přivost    hádavost                       5 488 
přivýt     s vytím se přihnat             5 491 
přizírat   přihlédat (říd.)               5 494 
přižehat   vášnivě tisknouti k sobě       5 500 
přižehlý   připálený                      5 500 
příběžek   příhodička (říd.)              5 291 
příbitka   ucpávka náboje do hlavně       5 292 
příbrus    přibroušení (říd.)             5 297 
příbyt     příchod (říd.)                 5 299 
přícestí   prostor při cestě              5 300 
příčepka   přísavka                       5 302 
příčes     účes (říd.)                    5 302 
příčivý    příčící se                     5 306 
příčle     příčka žebříku                 5 302 
přídomí    místo v blízkosti domu         5 314 
přídomní   jsoucí při domě                5 314 
přídruha   silnější kůl                   5 314 
přídrž     podpůrná větev v paliv. metru  5 315 
přídup     přidupávání                    5 317 
přídusek   dusítko (říd.)                 5 317 
příhodno   příhodně (říd.)                5 324 
příhybka   svrchní zápošev                5 329 
příkem     napříč (říd.)                  5 350 
příklona   příklon (říd.)                 5 353 
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příkolní   jsoucí u kola                  5 356 
příkopa    příkop (nář.)                  5 356 
příkopka   menší příkop (nář.)            5 357 
příkora    příkoří (zast.)                5 357 
příkoutí   kout (říd.)                    5 358 
příkrota   příkrost (říd.)                5 361 
příkroví   přístřeší (zast.)              5 362 
příkryv    příkrov                        5 363 
příkří     strmost (říd.)                 5 364 
příkum     pomocník svědka při svatbě     5 364 
příkumek   pomocník svědka při svatbě     5 364 
příkus     příkusek (říd.)                5 365 
příkyv     přikývnutí (říd.)              5 366 
přílepák   pískovec pocház. z Přílep      5 369 
přílepec   náplast (říd.)                 5 369 
přílesí    pruh pozemků u lesa            5 370 
přílevek   přídavek tekutiny (říd.)       5 371 
přílitek   část odlitku                   5 374 
přílivný   přílivový (říd.)               5 374 
příložit   ležet úhorem (říd.)            5 376 
příludný   přeludný (říd.)                5 376 
příměrek   meziměří                       5 378 
příměrka   obrys. měřidlo oblin a tvarů   5 378 
příměsný   příměsový                      5 379 
přímětný   přidávaný                      5 380 
přímice    ztužená ocaska                 5 381 
přímoosý   mající přímou osu              5 385 
přímořní   přímořský (říd.)               5 385 
přímouchý  mající vzpřímené uši           5 386 
přímysl    vymyšlený doplněk (říd.)       5 387 
příoblý    poněkud oblý                   5 390 
příojný    jsoucí při oji                 5 391 
příokní    výstupek zdi u okna (říd.)     5 392 
příorek    část cesty připoj.k poli orbou 5 392 
přípecí    přípecek                       5 398 
přípecní   jsoucí při peci                5 398 
přípeklí   přípecek (říd.)                5 398 
přípěrný   opěrný (říd.)                  5 398 
přípitná   přípitek (říd.)                5 401 
příplod    nemanžel.dítě (říd.)           5 404 
příplotí   místo u plotu (říd.)           5 404 
přípověď   příslib, slib                  5 412 
přírazný   týkaj. se přírazu              5 419 
příručně   připraveně k běžné potřebě     5 425 
přírusý    trochu rusý                    5 427 
přísadka   sazenička                      5 428 
přísevní   související s přisetím         5 431 
přísevný   určený k přisévání             5 431 
příschodí  prostor u schodiště (říd.)     5 432 
přísmah    přismahlé místo                5 437 
přísmaha   přismahlé místo                5 437 
přísník    přísný člověk (říd.)           5 439 
přístaň    přístav/náplavka               5 442 
přístih    přistižení                     5 445 
přístin    částečné zastínění             5 445 
přístopa   stopa vysoké                   5 446 
přístřech  přístřeší (říd.)               5 448 
přístřiž   přistřižení                    5 449 
přísucha   chronický zánět kůže u zvířat  5 451 
přísuvek   přídomek (říd.)                5 452 
přísyp     hmota připoj. k hotov. náspu   5 453 
příšlehy   předporodní bolesti            5 457 
příštět    poháňka hřebenitá              5 459 
přítah     přitažení                      5 461 
přítemný   poněkud temný (říd.)           5 465 
příteplí   poněkud teplé prostředí (říd.) 5 465 
přítesný   týkaj. se přitesávání          5 465 
přítěs     dřevo napříč pod čelem trámku  5 465 
přítěska   přítlačná čelist               5 465 
přítlak    přitlačení (říd.)              5 469 
přítrámí   prostor mezi trámy             5 472 
přítržka   šňůra na stažení sítí          5 473 
přítuž     lano k popouštění plachty      5 475 
přítužní   přítužný                       5 475 
příuček    poučení (nář.)                 5 476 
příuší     krajina kolem ucha             5 477 
příuška    příušnice                      5 477 
přívara    přívar                         5 479 
přívarek   pivo přivař. nad stanov. míru  5 479 
přívěšek   přívěsek                       5 482 

přívětný   jsoucí při větě                5 483 
přívlak    těžké nákladní saně            5 485 
přívozna   přívozníkova chata (říd.)      5 488 
přívozná   žena přívozníka                5 488 
přívozné   poplatek za přívoz             5 488 
přívozný   přívozník                      5 489 
přízdí     prostor u zdi (říd.)           5 492 
přízední   jsoucí při zdi                 5 493 
přízubní   tvořený v místech u zubů       5 498 
přížaha    přižehnutí (říd.)              5 500 
přížinka   osení užnuté při přižínání     5 500 
přřř       citosl. vrčení                 5 502 
psaltýř    žaltář (říd.)                  5 502 
psanínko   psaníčko (říd.)                5 503 
psatelný   mohoucí být psát               5 504 
psárkový   týkaj. se psárky               5 503 
psárna     psinec (říd.)                  5 503 
psávávat   opakovaně psát                 5 505 
psejček    psíček (lid.)                  5 505 
psení      pží život (říd.)               5 505 
pseudo     pseudonym                      5 505 
psinek     část hvozdu sladovny-podlíščí  5 511 
psíhubý    mající psí hubu (říd.)         5 511 
psítSe     vztekat se                     5 512 
psonohý    mající psí nohy                5 512 
psotitSe   vést bědný život (nář.)        5 512 
psotnina   kyanovodík (zast.)             5 512 
psotský    ubohý                          5 513 
pstrouže   mládě pstruha (říd.)           5 513 
pstružák   druh šemíka                    5 514 
psychada   zákl. duševní prvek tvoř ...   5 514 
psychička  duše (zdrob.)                  5 514 
psychogon  paprsky vysíl.při duš.činnosti 5 516 
psychom    praduše                        5 517 
pšeler     voják od plemenných hřebců     5 518 
pšelerák   voják od plemenných hřebců     5 518 
pšenčný    pšeničný (nář.)                5 518 
pšišákat   konejšit (nář.)                5 519 
pškavý     píchavý (nář.)                 5 519 
pšknout    muknout (nář.)                 5 519 
pštkát     dělat pšt                      5 520 
pšunda     pobuda (nář.)                  5 520 
pšundat    toulat se (nář.)               5 520 
pt         citosl. opovržení              5 520 
ptač       drobné ptactvo (bás.)          5 521 
ptačka     ptačí třešeň                   5 522 
ptakomil   milovník ptáků (říd.)          5 523 
ptavě      tázavě (říd.)                  5 524 
ptavý      tázavý (říd.)                  5 524 
ptence     ptáček (bás.)                  5 524 
ptyalasa   enzym-ptyalin                  5 524 
pu         citosl. pohrdlivého odmítání   5 525 
pucička    hrudka (říd.)                  5 527 
pučenky    kvasnice (říd.)                5 527 
pučivý     mající schopnost pučet         5 528 
pudivost   nutkavost                      5 530 
pudítko    část tkalcovského stavu        5 530 
pudlatý    mající dlouhou vlnitou srst    5 531 
pudreta    druh hnojiva                   5 532 
pudrkrém   kosmetický přípravek           5 532 
pudruška   ubrus (nář.)                   5 533 
puffarka   někdejší malá pistole          5 533 
puchařka   žena puchaře                   5 534 
puchavka   pýchavka                       5 534 
pucher     puchavec                       5 534 
puchýřík   puchýřek                       5 535 
pukavka    snadno pukající věc            5 537 
puklovka   prohnutá plechová deska        5 538 
pukol      kyprejovitá dřevina            5 539 
pukot      pukání (říd.)                  5 539 
pukřet     puchřet                        5 539 
pulinka    žemle (nář.zdrob.)             5 542 
pulsíček   tep (zdrob.)                   5 548 
pultovní   týkaj. se pultu (říd.)         5 549 
pulu       mnohubuněčné chlupy kapradin   5 549 
pump       pumpnutí (slang.)              5 551 
pumpovač   obsluha pumpy                  5 551 
pumps      citosl. bouchnutí (říd.)       5 552 
pumr       pes špiclík (nář.)             5 552 
pumrlík    pes špiclík (nář.)             5 552 
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puncovné   poplatek za puncování          5 552 
punčák     železný kamenický klín         5 552 
punček     alkohol. nápoj (zdrob.)        5 552 
punčíček   alkohol. nápoj (zdrob.)        5 552 
punčík     alkohol. nápoj (zdrob.)        5 552 
punčmasa   punčovina                      5 552 
punčovní   punčový (zast.)                5 553 
pupenitý   pokrytý pupeny (říd.)          5 557 
pupení     souhrn pupenů (říd.)           5 557 
pupina     dětská čepička-karkulka (nář.) 5 557 
pupovice   tučnolistá rostlina            5 557 
purovat    obrábět vrtací rourkou         5 560 
purpurec   brouk                          5 560 
pursičan   jemný cigaretový tabák         5 560 
pusanka    ryba z čeledi Clupeidae        5 560 
pustačit   dovádět (nář.)                 5 563 
pustnatý   pustý (říd.)                   5 565 
pustotný   pustý (říd.)                   5 566 
pustyně    pusté místo (říd.)             5 567 
pusula     vyživný orgán moř. obrněnek    5 567 
pušitSe    pyšně se nést (říd.)           5 567 
pušík      pašík (nář.)                   5 567 
puškařka   výrobkyně pušek                5 567 
puškomet   dostřel puškou (říd.)          5 568 
puškvor    puškvorec (říd.)               5 568 
puškvoří   puškvorcový porost             5 568 
pušťáčí    hřebčí (říd.)                  5 568 
pušťák     hřebec (říd.)                  5 568 
putina     slepice (říd.)                 5 569 
putlinka   smyčka (nář.)                  5 569 
putnový    týkaj. se putny                5 570 
púca       klubko (nář.)                  5 526 
púta       kmotra (nář.)                  5 568 
půdařský   týk. se půdaře                 5 529 
půdovat    opatřovat základním nátěrem    5 531 
půdování   spodní nátěr                   5 531 
půdovrt    půdní nebozez                  5 532 
půlátko    políčko                        5 539 
půlbůh     polobůh (zast.)                5 540 
půlcelek   film. záběr zachyc. půl celku  5 540 
půlčák     půlhektolitr (říd.)            5 540 
půlčinka   půlka cigarety (slang.)        5 540 
půlčík     polovina žejdlíku              5 540 
půldenně   na půl dne                     5 540 
půldní     poledne (zast.)                5 541 
půldolar   peníz platící půl dolaru       5 541 
půlenka    játrovka                       5 541 
půlgrunt   poloviční grunt                5 541 
půlkový    týkaj. se půlky                5 543 
půlletně   pololetně                      5 543 
půllot     půl lotu                       5 544 
půlný      rozpůlený                      5 546 
půloblý    z poloviny zakulacený          4 625 
půloddíl   poloviční oddíl                5 546 
půloliva   menší klika                    5 546 
půlpanna   kladkovnice                    5 546 
půlrána    slabý výstřel                  5 547 
půlročák   půl roku staré odstávče        5 547 
půlroček   půl roku staré mládě           5 547 
půlrota    půl roty                       5 547 
půlrubl    peníz v hodnotě půl rublu      5 547 
půlstrych  půl strychu                    5 548 
půlstý     padesátý                       5 548 
půlterč    poloviční terč                 4 636 
půltělo    polovina těla (říd.)           5 549 
půlturák   někdejší uherský peníz (nář.)  5 549 
půlváha    váha pro 1 tahouna u vozu      5 549 
půlvejce   polovina vejce                 5 549 
půlverš    polovina verše                 5 550 
půlverší   polovina verše                 5 550 
půrko      topůrko                        5 559 
půsteček   nepožívání pokrmů (zdrob.)     5 563 
půstek     nepožívání pokrmů (zdrob.)     5 563 
půťák      sýček (lid.)                   5 568 
půval      poval (zast.)                  4 892 
půvan      vánek (básn.)                  5 571 
půvorek    prut k těsnění spár vlt. člunů 5 574 
pyčka      skleněná nádobka (říd.)        5 574 
pychtit    těžce oddychovat (nář.)        5 575 
pyjnatka   parazitní rostlina             5 576 

pyjový     týkaj. se pyje                 5 576 
pyknika    pyknička                       5 576 
pyknosis   svrašťování buněčného jádra    5 576 
pyknout    pocítit lítost (říd.)          5 576 
pylena     husa (nář.)                    5 576 
pylének    pyl (zdrob.)                   5 576 
pylnatý    mající hodně pylu              5 576 
pylorový   pylorický                      5 577 
pyrofon    hudební nástroj                5 579 
pyskovka   moucha                         5 582 
pyskový    týkaj. se pysku                5 582 
pyšnivě    vychloubavě (říd.)             5 583 
pytelka    hlodavec                       5 584 
pytlař     zloděj pytlů (říd.)            5 585 
pytlina    pytlovina                      5 586 
pytlomyš   hlodavec                       5 586 
pytlově    jako pytel                     5 586 
pýchavice  houba pýchavka (říd.)          5 575 
pýchavý    pyšný (říd.)                   5 575 
pýchora    parazitní rostlina             5 575 
pýrní      peřový (říd.)                  5 579 
pýrný      chmýřitý (říd.)                5 579 
pýrovka    stroj na pletí pýru            5 580 
pýřatka    moucha                         5 580 
pýřavák    stroj na pletí pýru            5 581 
pýřina     pýřavka (říd.)                 5 581 
pýřinka    pýřavka (nář.)                 5 581 
pýřit      barvit rudě/zářit              5 581 
pýřník     brouk                          5 581 
pýřoočka   moucha                         5 581 
pýřovitý   porostlý pýřím (říd.)          5 581 
rabandit   vyvádět (nář.)                 5 589 
rabák      hráč kt. raboval (kar.slang)   5 589 
rabátkář   kdo obdělává rabátko           5 589 
rabčí      rabský (říd.)                  5 589 
rabicář    zedník stavějící rabicky       5 590 
rabulace   výtržnost (říd.)               5 590 
rabušení   lomoz (nář.)                   5 590 
racemie    neprojev.opt.aktivity látek... 5 591 
racka      odrůda ovce                    5 592 
radfot     jednotka zářivosti             5 592 
radioida   křivka tvoř. 2 elipt.ovály     5 597 
radiokov   slitina Ni+Fe s příd.Cu        5 597 
radivý     radící (říd.)                  5 599 
radlí      radlice (říd.)                 5 599 
radství    radoství (říd.)                5 602 
rafačka    chytání                        5 602 
rafavě     zlostně (říd.)                 5 602 
rafinka    káď na rafinaci oleje          5 603 
rachák     druh pluhu (nář.)              5 604 
rachiotom  nástroj k otevř. páteř. dučeje 5 605 
rachlátko  chřestítko (nář.)              5 605 
rachotat   rachotit (říd.)                5 605 
rachotavý  rachotivý (říd.)               5 605 
rachotivo  rachotivě (říd.)               5 606 
rachtař    reptal (říd.)                  5 606 
rachulec   rolnička (říd.)                5 606 
rachunek   výpočet (nář.)                 5 606 
raisiné    druh marmelády                 5 606 
raisona    důvod (říd.)                   5 606 
rajboch    vřava (nář.)                   5 606 
rajcech    společný cech řemesel          5 606 
rajfrok    krinolína                      5 607 
rajol      rigol (zast.)                  5 607 
rajscech   společný cech řemesel          5 607 
rajtaraj   kolotoč (lid.)                 5 608 
rajtferd   jezdecký kůň (říd.)            5 608 
rajtfořt   účetní lesník na panství       5 608 
rajzácký   týkaj. se rajzáka              5 608 
raketář    vypalovač raket                5 609 
raketýr    zločinný vyděrač               5 609 
raketýř    zločinný vyděrač               5 609 
rakevní    týkaj. se rakve (říd.)         5 609 
rakovice   košíkářská vrba                5 611 
raks       zařízení přidržující ráhno     5 611 
rakún      medvídek mýval                 5 611 
rakvičí    kleč (říd.)                    5 611 
ramenák    zednický kámen překlenuj.otvor 5 613 
ramenný    mající několik ramen (říd.)    5 614 
ramlák     ramlík (říd.)                  5 614 
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ranečkář   podomní obchodník kup. odpadky 5 616 
rant       okraj (říd.)                   5 620 
ranžír     druh rozvodu el. proudu        5 620 
ranžírka   pom.seřaď.lokomotiva (slang.)  5 620 
rapák      neohrabanec (nář.)             5 620 
rapárna    továrna                        5 620 
raperie    druh cukrovaru                 5 621 
rapidita   velká rychlost (říd.)          5 621 
rapíček    vraník (zdrob.)                5 621 
rapnatý    obsahují kuchyňskou sůl        5 621 
rarášský   příznačný pro raráška (říd.)   5 623 
rasický    rasovský                       5 624 
rasit      rasovat (říd.)                 5 624 
rasní      rasový (říd.)                  5 624 
rasochejl  rozcuchaný člověk              5 592 
rasovitý   mající výrazné rasové znaky    5 624 
rasovják   kožich bez okrasy (nář.)       5 624 
rastik     orientální barvivo koberců     5 625 
rastrum    přístroj k rýsov. not. linek   5 625 
rašeliní   rašeliníky (říd.)              5 626 
rašplový   týkaj. se rašple               5 627 
ratanec    chomáč plodů na stromě (nář.)  5 627 
ratejník   obyvatel ratejny               5 627 
ratejňák   obyvatel ratejny               5 627 
ratel      medojed kapský                 5 627 
ratice     spárky parožnaté zvěře         5 627 
ratin      prostředek na hubení potkanů   5 628 
raťátko    kopí (říd.)                    5 627 
ravioly    paštičky z nudlového těsta     5 629 
razba      ražba (říd.)                   5 630 
razgat     bít (nář.)                     5 630 
razivý     pronikavý (říd.)               5 631 
razírna    místo kde se razí              5 630 
rábek      polička na stěně (nář.)        5 589 
rácovat    trumfovat v kartách (nář.)     5 592 
ráfovač    přístroj na stahov. beden ráfy 5 604 
rájovka    rajka (říd.)                   5 607 
rájůplný   blažený (říd.)                 5 608 
rákosatý   rákosovitý (říd.)              5 610 
rákositý   porostlý rákosím (říd.)        5 610 
rákosoví   rákosí (říd.)                  5 610 
ránorodý   rodící ráno (bás.)             5 620 
rásocha    vidlicov. rozrost.větev (nář.) 5 967 
rážek      kulička (zast.)                5 633 
reaerace   opakovaná aerace               5 634 
rebelný    rebelský (říd.)                5 640 
recesně    v duchu recese                 5 642 
redotace   opětná dotace                  5 644 
redukát    látka získaní redukcí          5 644 
reemce     právo zpětné koupě             5 646 
reflek     mariášová hláška               5 648 
regalita   dřívější rakouské doutníky     5 652 
regálka    regálování                     5 652 
reglet     odlitý kus prokladu            5 657 
regulár    počet dnů mezi 24.3.a rok.vel. 5 658 
rech       citosl. chrochtání vepře       5 659 
rechtový   správný (říd.)                 5 659 
reinfuse   infuse vlastní krví            5 660 
rejdem     šikmo (říd.)                   5 661 
rejdovný   týkaj. se rejdu                5 662 
rejhoň     rýpal (říd.)                   5 662 
rejchan    rybniční zařízení              5 662 
rejiště    místo pro reje (říd.)          5 662 
rejkotný   rejdivý (zast.)                5 662 
rejnička   stružka (nář.)                 5 662 
rejovník   tanečník (říd.)                5 662 
rejpálek   urýpaný člověk (zdrob.)        51108 
rejpálka   reálka (stud.slang.)           5 662 
rejpoň     rýpal (nář.)                   5 662 
rejsařit   podnikat rejsy (říd.)          5 662 
rejžnice   sukně z režného plátna (nář.)  5 664 
rekolekt   reformát                       5 665 
rektura    hodnost rektora (říd.)         5 670 
relaxér    pom. k získ. sval. uvolněnosti 5 673 
reliefek   menší relief                   5 673 
reliefně   plasticky vypoukle             5 673 
reliefní   plasticky vypouklý             5 673 
reluiční   týkající se reluice            5 674 
remiš      větrník                        5 676 
remlák     ramlík (říd.)                  5 676 

remtětit   brebentit (říd.)               5 677 
renčka     ručka (náře.)                  5 677 
rendit     honit (nář.)                   5 678 
rendita    výnosnost                      5 677 
renšták    rýnský zlatník (nář.)          5 678 
rep        ocas korýšů                    5 681 
repec      reparát (slang.)               5 682 
repetáč    kdo repetá                     5 682 
repetný    repetivý (říd.)                5 684 
repetuša   hovorná žena (nář.)            5 684 
reptavě    s reptáním                     5 689 
reservák   reservista (slang.)            5 691 
reservo    rezerva                        5 692 
resitSe    zdobit se (říd.)               5 694 
resorbin   medicinální tuk                5 695 
restance   rest (říd.)                    5 697 
rešó       plynový vařič                  5 700 
retailer   obchodník v drobném            5 701 
retardát   opoždění těžaře s plac. přísp. 5 701 
retiré     ústup                          5 702 
retnatý    pyskatý (říd.)                 5 702 
retortní   retortový                      5 703 
retour     zpět (říd.)                    5 703 
retourka   zpáteční jízdenka (říd.)       5 703 
retourní   zpáteční (říd.)                5 703 
retrakt    retraktní právo                5 703 
retrasát   postižník                      5 703 
reunion    společenské shromáždění        5 705 
revenda    reverenda (říd.)               5 706 
revírna    obydlí revírníka (říd.)        5 708 
revotace   nové hlasování                 5 712 
revuálný   revuální (říd.)                5 712 
revuista   skladatel revue (říd.)         5 712 
rezatina   něco rezavého (říd.)           5 713 
rezavina   něco rezavého (říd.)           5 713 
rezavit    činit rezavým (říd.)           5 713 
rezeček    rezavý tvor (říd.)             5 713 
rezlínek   druh vinné révy (říd.)         5 714 
režonsky   furiantsky (nář.)              5 716 
rév        réva (nář. a zast.)            5 705 
révní      révový (říd.)                  5 709 
révotok    víno (říd.)                    5 712 
révyplný   oplývající révou (říd.)        5 712 
réža       režisér (slang.)               5 715 
rhabdit    citová tyčinka v pokožce červů 5 717 
rhamnin    glykosid                       5 717 
rhamnit    druh cukru                     5 717 
rheotam    niklová mosaz                  5 717 
rhodofyl   barvivo v plastidech ruduch    5 718 
rhodolog   znalec růží                    5 718 
rhodulin   barvivo na tkaniny             5 718 
rhofein    kys. acetylsalicyl.s kofeinem  5 718 
rhombus    kosočtverec                    5 718 
ribonan    sůl kyseliny ribonové          5 718 
ribonový   odvozený od ribosy             5 718 
rifosko    italské červené víno           5 718 
rigo       rigorosum (slang.)             5 718 
rigolo     legračně (říd.)                5 719 
ringovat   být sudím v ringu              5 719 
riskont    riskontro (řéd.)               5 720 
rit        ritus (říd.)                   5 720 
rituálný   rituální (říd.)                5 721 
rituel     ceremoniál (říd.)              5 721 
rivalsky   jako rival                     5 721 
rivalta    světel. divadel.rampa (slang.) 5 722 
rmutit     působit zármutek (říd.)        5 722 
rmutový    týkaj. se rmutu                5 723 
robař      záletník (nář.)                5 723 
robčí      týkaj. se roba (říd.)          5 723 
robec      otrok (básn.)                  5 723 
robeček    robátko (říd.)                 5 723 
roběcí     týkaj. se roběte               5 723 
robjař     záletník (nář.)                5 724 
robotec    robotník (říd.)                5 725 
rocení     peskování (nář.)               5 726 
ročáček    roční dítě (říd.)              5 726 
ročátko    roční dítě                     5 726 
rodile     vrozeně (říd.)                 5 729 
rodinový   týkaj. se rodiny (říd.)        5 730 
rodovina   domovina (říd.)                5 733 
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rodovod    rodokmen (říd.)                5 733 
rodozpyt   genealogie (říd.)              5 733 
Rogate     Křížová neděle                 5 734 
rohatět    dostávat rohy (říd.)           5 736 
rohatice   kráva s velkými rohy (říd.)    5 736 
rohatiny   velké vidle na obilí           5 736 
rohákový   týkaj. se rohového domu        5 735 
rojačka    rojáček (říd.)                 5 739 
rojivka    rojilka                        5 739 
rokovač    kdo vede rokování (říd.)       5 742 
rokule     laň nebo srna starší 1 roku    5 742 
rokytný    rokytový (říd.)                5 742 
roletář    výrobce rolet                  5 743 
rolnatý    polnatý (říd.)                 5 744 
rolový     týkaj. se role                 5 745 
romit      třaskavina                     5 745 
rongalit   textilní redukční činidlo      5 749 
ropucháč   protivný tlustý člověk         5 749 
rosein     slitina Ni, Al, Zn             5 749 
rosidlo    rosenka/rozprašovač vody       5 751 
rosinka    rosička (říd.)                 5 751 
rositý     zarousený (říd.)               5 751 
rosí       týkaj. se rosy (zdrob.)        5 751 
roska      rosa (říd.)                    5 751 
rosnatět   pokrývat se drobnými kapičkami 5 751 
rosnivý    orosený (říd.)                 5 751 
rostok     den odpočinku (voj.slang)      5 754 
rostový    růstový (říd.)                 5 754 
rosyplný   plný rosy (bás.)               5 754 
roštný     jsoucí z roští (říd.)          5 755 
roštovna   oddělení kde se prac. s rošty  5 755 
rotivý     rebelantský                    5 756 
rotoskop   přístr.k pozor.otáč. se těles  5 756 
roubeň     roubení                        5 757 
rouchový   týkaj. se roucha               5 759 
roupa      bouchoř (nář.)                 5 760 
roupek     malý roup                      5 760 
roupový    proti roupům                   5 760 
rourní     rourový (říd.)                 5 760 
rouroví    soustava rour                  5 760 
roušený    podnapilý (nář.)               5 761 
rovinář    cyklista-specialista na roviny 5 763 
rovnadlo   rovnací nástroj                5 764 
rovnáček   klempířské rovnací kladívko    5 764 
rovnák     klempířské rovnací kladívko    5 764 
rovněna    horiz. průmět šikmo měř.délky  5 765 
rovniční   týkaj. se rovnice              5 766 
rovňule    pavouk                         5 770 
roxtrox    druh bonbonů (říd.)            5 771 
royalita   oddanost k panuj. rodu (říd.)  5 771 
royální    královský (říd.)               5 771 
rozárník   výrobce růžence                5 771 
rozát      pokojová květina (říd.)        5 771 
rozběrač   analytik (říd.)                5 774 
rozběrka   rozvláčný mluvka (nář.)        5 774 
rozběsný   zběsilý (říd.)                 5 774 
rozběžný   rozbíhající se                 5 774 
rozbitek   úlomek (říd.)                  5 776 
rozbírač   analytik (říd.)                5 774 
rozbížka   rozběh (říd.)                  5 777 
rozbojce   rozbojník (říd.)               5 778 
rozborně   analyticky (říd.)              5 780 
rozbřížď   obleva (nář.)                  5 784 
rozcukat   uvést do škubavého pohybu      5 787 
rozčet     kalkulace výrobku              5 789 
rozdaj     rozdání (říd.)                 5 791 
rozdechlý  dechnutím rozvanutý (říd.)     5 792 
rozděrek   poškozené místo na kůži        5 794 
rozdílčí   rozhodující (zast.)            5 795 
rozdílka   rozdělování (říd.)             5 795 
rozdlaní   rozevřená dlaň                 5 796 
rozdmych   rozdmýchání (říd.)             5 796 
rozdrcat   poškodit drkotavou jízdou      5 798 
rozdrhat   roztrhat (říd.)                5 799 
rozdruha   roztřídění (říd.)              5 800 
rozdrvit   rozbít (nář.)                  5 800 
rozdulý    nadmutý (říd.)                 5 800 
rozdumat   uvést v dumání                 5 800 
rozduřit   vzdout                         5 801 
rozdýchlý  dechem rozevlálý (říd.)        5 802 

rozecpat   rozšířit přílišným cpaním      5 802 
rozečatý   rozdělaný (říd.)               5 802 
rozehra    losování před začátkem hry     5 804 
rozelhat   lží něco zničit (říd.)         5 807 
rozelkat   rozplakat                      5 807 
rozemžít   uvést do mžikání (říd.)        5 807 
rozenost   urozenost                      5 808 
rozepělý   rozezpívaný (říd.)             5 808 
rozepří    rozepře (zast.)                5 809 
rozerva    rozervané místo/rýha  (říd.)   5 809 
rozesnít   uvést do snění                 5 812 
rozetlít   tlením se rozpadnout           5 815 
rozfučet   fučením rozpálit               5 820 
rozhazov   zásyp drůbeži                  5 823 
rozhnilý   hnilobou se rozpadající        5 827 
rozhonit   rozehnat                       5 831 
rozhoří    rozhraní hor (říd.)            5 833 
rozhrada   věci tvoř. rozhraničení (říd.) 5 835 
rozhradí   přehrada (říd.)                5 835 
rozhrází   rozhraní (říd.)                5 836 
rozhrdět   zhrdnout (říd.)                5 836 
rozhrnka   rozhrnutí (říd.)               5 836 
rozhup     rozhoupání                     5 838 
rozchapat  rukama hojně posbírat (říd.)   5 839 
rozchyl    rozptyl                        5 843 
rozchytat  chytáním upravit (říd.)        5 843 
rozjař     rozjaření (říd.)               5 843 
rozjíž     obleva/tání (říd.)             5 843 
rozkazač   obecní posel (nář.)            5 852 
rozkátSe   dát se na pokání               5 851 
rozklání   trhlina vzniklá rozštěpením    5 856 
rozkopný   rozkopávající (říd.)           5 862 
rozkos     rozhraní luk (říd.)            5 862 
rozkošit   oddávat se rozkoši             5 863 
rozkřik    vzkřiknutí (říd.)              5 869 
rozkukat   podnítit ke kukání             5 869 
rozkůčka   rozpustilec (nář.)             5 869 
rozladně   se snahou rozladit             5 875 
rozladný   působící rozladění (říd.)      5 875 
rozláklý   široce se rozprostíraj. (říd.) 5 875 
rozlitka   kořenonožec                    5 883 
rozlup     rozloupnutí (říd.)             5 888 
rozmást    rozluštit (říd.)               5 892 
rozměrka   rozchodka-přístroj na měř. ... 5 895 
rozmířet   rozměřovat (říd.)              5 897 
rozmžít    uvést do mžikání (říd.)        5 807 
rozneslý   roznesený (říd.)               5 907 
rozohnět   stát se ohnivým (říd.)         5 910 
rozpačně   rozpačitě (říd.)               5 912 
rozpadek   úlomek (říd.)                  5 912 
rozpar     rozparek (říd.)                5 915 
rozpájet   rozlučovat něco spojeného      5 913 
rozpělý    rozezpívaný (říd.)             5 917 
rozpěr     rozpěra                        5 917 
rozpisek   rozpiska                       5 920 
rozplav    rozptýlená hmota v kapalině    5 923 
rozplov    obleva (nář.)                  5 926 
rozpočít   započít                        5 929 
rozponka   druh podkladnice               5 932 
rozprach   váhová ztráta rozprášením      5 936 
rozpudit   rozehnat (zast.)               5 947 
rozpychlý  bujně vyrostlý (říd.)          5 950 
rozrojit   v rojích rozptýlit             5 953 
rozrumit   rozkotat (říd.)                5 953 
rozrušně   rozrušivě (říd.)               5 954 
rozrušný   rozrušivý (říd.)               5 955 
rozrytě    mučivě (říd.)                  5 956 
rozryv     roztržka (říd.)                5 956 
rozřáchat  rozplouhat (nář.)              5 957 
rozřez     rozříznutí                     5 959 
rozřezek   něco rozříznutého (říd.)       5 959 
rozřezný   rozřezávací (říd.)             5 959 
rozřítit   rozbít v trosky (říd.)         5 959 
rozsápat   prudce roztrhat na kusy        5 961 
rozsečka   truhlářská napínací pilka      5 962 
rozsevný   rozsévající                    5 964 
rozsévka   plachta na rozsévání (říd.)    5 964 
rozsípat   začít sípat                    5 965 
rozslnit   rozzářit (říd.)                5 966 
rozsoš     rozsocha (říd.)                5 968 
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rozsušit   poškodit suchem (říd.)         5 972 
rozšik     taktic.rozdělení vojska (říd.) 5 977 
rozšvih    rozlet/volnost                 5 985 
roztaha    kdo se roztahuje (říd.)        5 986 
roztava    tavení (říd.)                  5 990 
roztesat   rozsekat (říd.)                5 993 
roztětí    rozseknutí                     5 994 
roztočka   malá roztoka                   5 996 
roztopný   roztoplivý                     5 997 
roztrh     roztržení (říd.)               5 998 
roztrhlý   roztržený (říd.)               5 999 
roztřes    rozbouření (říd.)              51006 
roztulit   pootevříti (říd.)              51008 
roztyčit   rozestavit ve vztyč.pol.(říd.) 51008 
rozťáplý   rozšlapaný                     5 990 
rozulka    místo kde se sbíhají cesty     51008 
rozumák    rozumář (říd.)                 51009 
rozumek    rozoumek (říd.)                51010 
rozuzdat   uvolnit uzdu (říd.)            51012 
rozuzlec   cizopasná houba                51013 
rozvazek   nesoulad (říd.)                51017 
rozvázný   rozvazatelný (říd.)            51017 
rozvěřit   rozpůjčit na úvěr (říd.)       51020 
rozvětka   kříž z prutů ...               51021 
rozvid     nevžitý název pro televizi     51023 
rozvilý    rozvitý (říd.)                 51025 
rozvídka   výzvědy (říd.)                 51023 
rozvíječ   šiřitel (říd.)                 51024 
rozvlek    rozvlečení (říd.)              51030 
rozvorka   závěr okna se 2 závlačkami     51033 
rozvřelý   vřelostí překypující (říd.)    51037 
rozzobat   zobáním rozdrobit              51040 
rozžehač   rozžíhač (říd.)                51041 
rozživit   učinit živým (říd.)            51045 
rozžířit   rozžhavit (říd.)               51045 
rožďař     kdo chodí na roští (nář.)      51046 
rožďařit   chodit do lesa na roždí (nář.) 51046 
rožďovka   lišejník                       51046 
roženec    dřevěná špice u hrabic         51046 
rožisko    velikánský roh (říd.)          51046 
rožný      rohatý (nář.)                  51046 
rožňovka   dřevěná kostra hrabice (nář.)  51046 
rožňový    mající rožně                   51046 
rrbumbum   citosl. rachotu při bubnování  51046 
rtový      retní (říd.)                   51046 
rubák      rubákový stroj                 51048 
rubákový   týkaj. se rubáku               51048 
rubáň      rubanisko                      51048 
rubáší     rubáš                          51048 
rubášný    rubášový (říd.)                51048 
rubec      dřevorubec                     51049 
rubega     opice                          51049 
rubínka    roubená studánka (nář.)        51049 
rublíc     zevrubně                       51050 
rubus      ostružiník/maliník             51051 
rubusový   týkaj. se rubusu (říd.)        51051 
ručejový   týkající se ručeje             51051 
ručnost    dovednost (říd.)               51054 
rudavit    činit rudým (říd.)             51054 
rudák      rod brouků                     51054 
rudárna    skladiště rud                  51054 
ruděbílý   rudý a bílý                    51055 
ruděrudý   temně rudý                     51055 
rudětSe    červenat se (říd.)             51055 
rudit      barvit na červeno              51056 
rudl       hejno, stádo (mysl.slang.)     51056 
rudnět     rudě svítit                    51056 
rudoboký   mající rudé boky               51056 
rudočelý   mající rudé čelo               51057 
rudokam    drahokam (říd.)                51057 
rudokop    horník (říd.)                  51057 
rudokrký   mající rudý krk                51058 
rudomasý   mající rudou dužninu           51058 
rudoprsý   mající rudá prsa               51058 
rudorohý   mající rudé rohy               51058 
rudorusý   rusý s rudým odstínem          51058 
rudozemě   sytě červená půda              51059 
rudozobý   mající rudý zobák              51059 
ruhmkorf   Ruhmkorffův transformátor      51060 
ruchlivý   rušný (říd.)                   51061 

rukozpyt   chiromantie                    51069 
rukvový    týkající se rukve              51069 
rule       rulička (říd.)                 51070 
rumák      druh koně (říd.)               51071 
rumejch    mžení (nář.)                   51071 
ruměje     zadní voj středověkého vojska  51071 
rumějšit   mžít (nář.)                    51071 
ruměnitý   načervenalý (říd.)             51072 
rumně      ruměně (říd.)                  51073 
rumovač    kdo rumuje (říd.)              51073 
rumoví     sutiny (říd.)                  51073 
rumpanec   rána (nář.)                    51073 
rumpity    citosl. dutého zvuku při ráně  51073 
rumplavý   drkotavý (říd.)                51073 
rundalec   chuchvalec (nář.)              51074 
rundel     chuchvalec (nář.)              51074 
rundit     vrtět se                       51074 
runolog    badatel o runách               51074 
rupec      ohnice obecná (lid.)           51074 
rupotný    rupavý (říd.)                  51075 
rurat      být ruralistou                 51075 
rusavý     trochu rusý (říd.)             51076 
rusma      jedová kaše                    51077 
rusovlas   rusovlasá osoba (říd.)         51077 
rušeně     s přerušováním                 51080 
rušivec    rod brouků                     51081 
rušivost   vlastnost něčeho rušivého      51081 
ruzinky    marinovaní mladí sledi         51082 
rúbka      sčítání dobytka (nář.)         51049 
růštka     větvička (nář.)                51081 
růšťka     větvička (nář.)                51087 
růzka      větvička (nář.)                51082 
různík     rod brouků                     51082 
různopis   odchylný pravopis (říd.)       51084 
různořeč   směsice různých řečí (říd.)    51085 
růždka     větvička (nář.)                51087 
růžďka     větvička (nář.)                51087 
růžina     růžový porost (říd.)           51090 
růží       růžový porost (říd.)           51089 
růžkař     rod brouků                     51090 
růžotělý   mající růžové tělo (říd.)      51091 
růžoústý   mající růžová ústa (říd.)      51091 
růžovaný   mající růžové odstíny (říd.)   51091 
růžovit    činit růžovým (říd.)           51092 
růžovník   rouškatá houba                 51092 
růžťka     větvička (nář.)                51087 
rva        rvačka (nář.)                  51092 
rybárka    racek (nář.)                   51094 
rybmistr   porybný                        51096 
rybnický   žijící u rybníka (zast.)       51096 
rybověda   ichtyologie                    51097 
ryčiště    násada rýče (říd.)             51098 
ryhovák    luční pluh                     51100 
rychlec    rod brouků                     51100 
rychlice   odrůda raných třešní           51100 
rychlička  zelenina vhodná k rychlení     51100 
rychlitel  kdo něco urychluje             51101 
rychlocez  rychlofiltr                    51101 
rychloloď  rychlý parník                  51102 
rychlonoh  rod brouků                     51102 
rychloň    rod brouků                     51102 
rychtina   postranní tyč u žebřin         51105 
rynčák     obyvatel rynku                 51107 
ryp        rýpnutí/rýha (říd.)            51108 
rypáčník   rod brouků                     51108 
ryplí      potměšilý (nář.)               51109 
ryplíčí    potměšilý (nář.)               51109 
rysatý     ryšavý                         51110 
rysina     rysí kůže                      51110 
rysovina   pokrývka z rysí kůže (říd.)    51111 
ryšavina   ryšavost (říd.)                51112 
ryšán      ryšavý muž (říd.)              51112 
ryvnost    jímavost (říd.)                51116 
ryvý       ryjící (říd.)                  51116 
ryzeň      ryzna (nář.)                   51117 
ryzostní   týkaj. se ryzosti              51118 
ryžařský   týkaj. se rýžování             51118 
ryžovec    ryžovník                       51119 
rýhatka    rod much                       51099 
rýhobocí   čeleď plazů                    51099 
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rýhovka    puška s taženou hlavní         51100 
rýhozubí   skupina hadů                   51100 
rýpálek    urýpaný člověk (zdrob.)        51108 
rýtko      nástroj k rytí                 51115 
rývka      brázdička k výsevu ve školkách 51116 
rýžárna    podnik upravující rýži         51118 
rýžkatý    mající rýhy (říd.)             51118 
rýžovka    rýžová polévka                 51119 
řabatý     rozcuchaný (říd.)              51121 
řadidlo    řadič                          51123 
řachačka   druh filmové hudby             51126 
řachanda   druh filmové hudby             51126 
řambuch    největší druh slív (nář.)      51126 
řampnout   praštit (nář.)                 51126 
řanda      správná žena (říd.)            51126 
řasinatý   opatřený řasami (říd.)         51127 
řasitý     řasnatý                        51127 
řasonoh    rod netopýrů                   51128 
řasovač    část šicího stroje             51128 
řasuplný   plný řas (říd.)                51129 
řádečník   typografické pravítko          51122 
řádkařit   počínat si jako řádkař (říd.)  51124 
řádkovka   řádková linka                  51124 
řádní      řádný (zast.)                  51124 
řáhat      hrubě křičet (říd.)            51125 
řáhnout    hrubě křiknout (říd.)          51125 
řáchák     hlasitá hudební skladba        51126 
řásot      cvrkot (říd.)                  51128 
řečisko    řečiště (nář.)                 51131 
řečtinka   řecká řeč (zdrob.)             51133 
řeďas      ředitel (slang.)               51133 
řeďák      ředitel (slang.)               51133 
řehotivý   řehotavý (říd.)                51136 
řehtoun    kdo se řehtá                   51137 
řehtulka   ráda se smějící žena (nář.)    51137 
řemenáč    řemenový kotouč                51138 
řemeňák    řemínkový bič (nář.)           51138 
řemeslní   řemeslný (říd.)                51138 
řemík      řemínek (nář.)                 51141 
řemlovat   bít řemenem                    51141 
řepacha    lososovitá ryba                51141 
řepáček    nůž k čištění řepy             51141 
řepetat    rachotit (říd.)                51141 
řeposecí   sloužící k výsevu řep. semene  51142 
řepově     na způsob řepy                 51142 
řepovna    část cukrovaru                 51142 
řetězák    řetězová dráha                 51145 
řetězář    odborník ve výrobě řetězů      51145 
řevnost    říje                           51147 
řezavět    stávat se řezavým              51150 
řididlo    zařízení umožňující řízení     51155 
řidírna    místnost s řídícím zařízením   51155 
řimbulák   velký knoflík u vesty (nář.)   51161 
řinc       citosl. hřmotného zvuku (říd.) 51162 
řipák      čedič (nář.)                   51163 
řídkavý    značně řídký                   51156 
říkaje     takřka (zast.)                 51159 
říkajíc    takřka (zast.)                 51159 
římství    římský ráz (říd.)              51162 
řípák      nůž na krájení řepy            51163 
říšák      Němec z říše                   51163 
řítoví     spodní část snopů              51165 
říťoví     spodní část snopů              51165 
řkouc      takřka (říd.)                  51168 
řňavý      řezavý (nář.)                  51168 
řupácký    selský (nář.)                  51168 
řvava      vřava (nář.)                   51169 
řvavot     řev (říd.)                     51169 
řvánek     řvaní (říd.)                   51168 
řz         citosl. zvuku řezání řezanky   51169 
sa         citosl. vyjadř. smích          6   4 
sabadin    rostlinný alkaloid             6   4 
sabanda    krčma                          6   4 
sabora     šelma                          6   5 
sabotář    sabotér                        6   5 
sacerdos   kněz (říd.)                    6   5 
saclík     nástrček (hud.slang.)          6   5 
sadivý     umíněný (nář.)                 6   8 
sadovka    rouškatá houba                 6   9 
sadža      pták                           6  10 

safiánka   safián                         6  10 
safiánky   safiánové střevíce             6  10 
safin      pták                           6  10 
safírný    safírový (básn.)               6  10 
saframin   druh umělého barviva           6  11 
safranol   derivát barviva saframinu      6  11 
safriš     safra                          6  11 
safrosin   fialově červené barvivo        6  11 
saft       šťáva                          6  11 
sajdák     toulec                         6  15 
sajdyš     citosl. překvapení (říd.)      6  15 
sajnek     hedváb.papír z cigaret.dutinek 6  15 
sajodin    léčivo (vápenatá sůl)          6  15 
sakrišta   sakristie (zast.)              6  17 
sakrlot    citosl. zaklení                6  17 
sal        zevní část zemské kůry         6  19 
salašní    týkaj. se salaše               6  20 
salašný    týkaj. se salaše               6  20 
salámář    prodavač salámů (říd.)         6  19 
salofen    organická běloba               6  23 
samango    opice-kočkodan                 6  27 
samecky    způsobem samce                 6  28 
samectví   samčí smyslnost                6  28 
sametník   brouk                          6  29 
sametný    sametový                       6  29 
samictví   samičí smyslnost               6  29 
samohlt    lakomec (říd.)                 6  32 
samochtíč  sobectví (říd.)                6  33 
samoklam   sebeklam (řídce)               6  34 
samokres   starší balkán. střelná zbraň   6  34 
samokřes   starší balkán. střelná zbraň   6  34 
samolap    samočinné lapadlo na zvěř      6  34 
samomel    mlýn který mele sám            6  35 
samopád    pád bez přičinění soupeře      6  36 
samopec    pohádková pec (říd.)           6  37 
samořeč    samomluva (říd.)               6  38 
samosám    úplně sám (zdrob.)             6  38 
samosetý   setý přírodou, bez lid. zásahu 6  38 
samost     individualita (říd.)           6  39 
samostan   poustevna, klášter (říd.)      6  39 
samotah    samočinné vtah. zařízení       6  41 
samotící   vyhledávající samotu (říd.)    6  41 
samotrat   zaříz. k odvodu vody z potrubí 6  43 
samotvar   druhová odchyl. vzniklá mutací 6  43 
samoučba   samoučení (řídce)              6  44 
samoučně   bez prostřednictví učitele     6  44 
samour     samec (říd.)                   6  44 
samovíla   lesní/horská víla              6  45 
samovíra   víra, poklád. se za jed.správ. 6  45 
samozpěv   sólový zpěv (zast.)            6  48 
samožil    člověk žijící sám pro sebe     6  49 
samožití   samotářský život (říd.)        6  49 
samožír    požírání sebe sama (říd.)      6  49 
samuelka   odrůda hrušek                  6  50 
sanatol    dezinf. prostředek z dehtu     6  50 
sandavka   druh tabatěrky                 6  51 
sandovka   druh tabatěrky                 6  51 
sandra     ryba                           6  51 
saněvod    řidič sání (říd.)              6  51 
sangrok    pták-vlha noční                6  51 
saniční    týkající se sanic              6  52 
sanogen    dezinfekční prostředek         6  54 
santalal   santalol, alkohol od santalenu 6  54 
santalol   santalal, alkohol od santalenu 6  54 
santen     uhlovodík                      6  54 
santenol   alkohol od santenu             6  55 
santenon   keton patřící k santenu        6  55 
sao        druh motýla                    6  55 
sapoform   dezinfekční prostředek         6  56 
sapožník   obuvník (v rus. prostředí)     6  56 
saprobia   organismy žij.v org.zneč.vodě  6  56 
sard       odrůda achátu                  6  57 
sarder     odrůda achátu                  6  57 
sardius    odrůda achátu                  6  57 
sarkin     organická zásada               6  58 
sarkoda    živá hmota u prvoků            6  58 
sarsonet   sarsenet - podšívková látka    6  58 
sasie      rod ptáků                      6  59 
sašan      ďábel (říd.)                   6  59 
sašanka    čertice (říd.)                 6  59 
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sašaň      ďábel (říd.)                   6  59 
sataní     čertí                          6  59 
satinet    polohedvábná tkanina           6  61 
satirika   satirické básnictví (říd.)     6  61 
satitSe    zlobit se (říd.)               6  62 
saturka    druh udice (slang.)            6  62 
satyří     satyrský (říd.)                6  63 
saurius    vymřelý ještěr z doby jurské   6  63 
savaneta   menší savana                   6  63 
sazebný    týkaj. se sazby (říd.)         6  64 
sazenina   usazenina (říd.)               6  65 
sazivý     čadící (říd.)                  6  66 
sáda       sázka (říd.)                   6   5 
sádlisko   sádlo (nář.)                   6   8 
sádovec    hraniční kámen (říd.)          6   9 
sádroryt   negativní sádrová matrice      6   9 
sáďový     týkaj. se sádě                 6   9 
sáhlo      páka/táhlo (říd.)              6  13 
sálmistr   vrchní mistr v tkalcovně       6  22 
sámkářka   žena provádějící sámkování     6  29 
sámovací   provádějící sámování           6  44 
sámovka    pila na omítání                6  45 
sáňák      velryba                        6  50 
sáňka      sanice (nář.)                  6  53 
sápač      kdo se na někoho sápe (říd.)   6  55 
sápě       stará česká zbraň              6  55 
sázivo     sazenice                       6  65 
sběhlina   nahromadění krve v nižš.orgán. 6  68 
sběradlo   zařízení ke sbírání            6  69 
sběravý    sběrný (říd.)                  6  70 
sběrky     zbytek klestí v lese           6  70 
sběrní     sběrný                         6  70 
sbitina    něco sbitého (říd.)            6  74 
sboroun    člen sboru (slang.)            6  77 
sborovod   vůdce sboru (říd.)             6  77 
sbryndat   všelijak smíchat dohromady     6  78 
scafra     safra (říd.)                   6  78 
scelířka   scelovačka (říd.)              6  78 
scenátor   tvůrce scény, režisér (říd.)   6  79 
scénik     upravovatel scény              6  80 
scénově    jak ve scéně                   6  80 
scrip      druh dluhopisu                 6  82 
scukovat   dát dohromady, smluvit         6  82 
scumlat    sežmolit                       6  82 
sčápnout   skrčit sedem na bobek (nář.)   6  83 
sčes       svazek lnu urovnaný hřebenem   6  83 
sčítadlo   sčítací zařízení               6  83 
sděl       sdělení (básn.)                6  84 
sdělba     sdělení (říd.)                 6  85 
sdělitel   kdo sděluje (říd.)             6  85 
sdíleč     účastník (říd.)                6  86 
sdílečka   společnice (říd.)              6  86 
sdřepěný   ohnutý do dřepu (říd.)         6  89 
sdřít      sedřít (říd.)                  6  89 
sdýchnout  dýchnutím sfouknout (říd.)     6  89 
sealový    týkaj. se sealu                6  91 
sealský    týkaj. se sealu                6  91 
seběh      sběhnutí (říd.)                6  92 
sebraně    soustředěně (říd.)             6  99 
sebránek   sebranec, nalezenec (zast.)    6  99 
sečen      leden (nář.)                   6 102 
sečet      součet                         6 102 
sečkovat   dělat sečku (nář.)             6 103 
sečně      seknutím (říd.)                6 103 
sečnice    čára urč.průseč.paprsků reakcí 6 103 
seční      týkající se seče               6 103 
sečnost    vhodnost les. porostů k seči   6 103 
sečtělec   sčetlý člověk (říd.)           6 103 
sedař      brouk                          6 104 
sedecový   týkající se sedece             6 105 
sedění     zasedání                       6 105 
seděnka    beseda v kroužku (říd.)        6 106 
sedkat     sedět (říd.)                   6 107 
sedlač     sedláctvo (nář.)               6 107 
sedlí      část jezdeckého sedla          6 109 
sedlovka   část rámu jízdního kola        6 110 
sedmerče   jedno ze 7 spolu naroz. dětí   6 110 
sedmírka   odrůda švestky                 6 114 
sedmo      v poloze sedícího (říd.)       6 115 
sedoulek   pokojová rostlina              6 116 

sehřát     ohřát (nář.)                   6 119 
sehřímat   hřímavě dolů rozšířit (říd.)   6 119 
sehřít     ohřát (nář.)                   6 119 
seisma     otřes (říd.)                   6 119 
sej        setba (říd.)                   6 120 
seje       setba (říd.)                   6 120 
sejrař     sýrař (lid.)                   61000 
sejrek     sýrek (lid.)                   61001 
sejunkce   hynutí asociací                6 122 
sekadlo    přístroj na sekání linek       6 123 
sekajna    řezanka (nář.)                 6 123 
sekaně     trhaně (říd.)                  6 123 
sekák      nástroj na sekání              6 123 
sekce      sekcí (zast.)                  6 125 
sekeřec    rod brouků                     6 126 
sekmo      seknutím (říd.)                6 126 
sekouš     sekáč (slang.)                 6 127 
sekretér   sekretář (nábytek) (zast.)     6 128 
sektní     sektářský  (říd.)              6 128 
sekýrka    sekýrování                     6 131 
selátkář   pěstitel selat (říd.)          6 131 
seleďka    slaneček                       6 132 
selenita   obyvatel měsíce (říd.)         6 133 
selhalý    takový hterý selhal (říd.)     6 133 
sellait    hořečnatý nerost               6 134 
selština   selství (říd.)                 6 134 
semátkář   nakupovač semínek lnu (nář.)   6 135 
semdlec    semhle (nář.)                  6 135 
semenatý   obsahující semena              6 136 
semenčí    semena plevelů                 6 136 
semenitý   bohatý na semena               6 136 
semíčko    lněné semíno (nář.)            6 138 
semknutě   v semknutí                     6 140 
semlívat   semílat (říd.)                 6 140 
semluvit   mluvením spojit (říd.)         6 140 
semto      sem (zast.)                    6 140 
semže      sem (říd.)                     6 140 
sence      sednice (nář.)                 6 141 
sendal     polohedvábná tkanina           6 141 
sendávat   sundávat (nář.)                6 892 
senonský   týkající se senonu             6 143 
sensarie   dohodné                        6 144 
sensální   vytvořený sensálem             6 144 
sepisné    poplatek za sepsání            6 147 
sepsitSe   spolčit se s nectníkem (říd.)  6 149 
sepsout    důkladně vynadat               6 149 
serafsky   nebesky, andělsky (říd.)       6 151 
serénní    zřetelný (říd.)                6 151 
serpulit   vápencová hornina              6 153 
servalí    týkající se servala            6 153 
servaně    strhaně                        6 153 
servitér   familiérní pozdrav-služebník   6 155 
seřadivě   v seřazení (říd.)              6 156 
seřez      seříznutí                      6 156 
sesedlat   odsedlat (říd.)                6 158 
sesklít    slít ve skelnou hmotu          6 160 
seskup     seskupení (říd.)               6 160 
seslinit   slinami slepit (říd.)          6 161 
sesmeklý   takový, jenž se smekl          6 161 
sesnout    sesnovat (říd.)                6 162 
sespílat   vpustit do spilek              6 163 
sespořit   naspořit (říd.)                6 163 
sesršet    spadnout se sršením (říd.)     6 163 
sestatSe   sejít se (říd.)                6 163 
sestrica   sestra (nář.)                  6 166 
sestruše   sestřenice (říd.)              6 167 
sestřást   setřást (říd.)                 6 167 
sesvačit   sníst ke svačině (říd.)        6 170 
sesvažit   upravit do svahu               6 170 
sesypky    zaříz.k naklád. a vyklád. uhlí 6 171 
sešatit    ošatit (říd.)                  6 171 
sešípat    oklamat (říd.)                 6 172 
sešlec     sešlý člověk (říd.)            6 174 
sešplh     sešplhání                      6 175 
setivý     týkající se setí (říd.)        6 177 
setnice    žena setníka (říd.)            6 179 
setníček   setník (zdrob.)                6 179 
setřásač   zařízení na setřásání          6 818 
Severec    Seveřan (říd.)                 6 182 
severie    nečas (nář.)                   6 182 
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severník   severní vítr (říd.)            6 182 
severový   severní (říd.)                 6 182 
sexr       druh tance                     6 185 
sexuelno   sexuálno, pohlavnost (říd.)    6 185 
sezení     zasedání                       6 105 
seznamní   týkající se seznamu (říd.)     6 186 
sezonový   sezonní (říd.)                 6 188 
sezrát     uzrát (zast.)                  6 188 
sezvanec   1 ze sezvaných hostí (říd.)    6 188 
sežhavit   rozžhavit (říd.)               6 189 
sežvat     sežvýkat (zast.)               6 190 
sfagnol    bezdusíkatá fenolovitá látka   6 191 
shádatSe   pohádat se (říd.)              6 193 
shlavní    nošený na hlavě (říd.)         6 195 
shled      pohled dolů (říd.)             6 195 
shledět    pohlednout dolů (říd.)         6 197 
shnilák    lenoch (říd.)                  6 197 
shod       shoda (říd.)                   6 198 
shodle     shodně (říd.)                  6 199 
shodlost   shoda (říd.)                   6 199 
shodlý     shodující se (říd.)            6 199 
shořívat   dohořívat (říd.)               6 201 
shořovat   být stravován ohněm (říd.)     6 201 
shrběle    shrbeně (říd.)                 6 203 
shrbělý    shrbený (říd.)                 6 203 
shrkat     hrkem stékat (říd.)            6 203 
shrkávat   hrkem se pohybovat dolů (říd.) 6 203 
shrnovák   nástroj na shrnování           6 204 
shrnutě    úhrnně (říd.)                  6 204 
shroužit   pohroužit se (říd.)            6 205 
shuklý     shluklý (nář.)                 6 197 
shůňka     naháňka                        6 205 
shůrný     příkrý (říd.)                  6 206 
schápat    spěšně pobrat (zast.)          6 206 
schizoid   neúplně vyvin. forma schizofr. 6 208 
schlápět   sklámět (nář.)                 6 208 
schlístlý  schlíplý (nář.)                6 209 
schlopka   poklopec (nář.)                6 209 
schloptat  schlamstat (nář.)              6 209 
schmoulit  zchumlat (říd.)                6 209 
schodař    dělník stavějící schody        6 210 
schodec    stupeň (říd.)                  6 210 
schoditý   opatřený schody (říd.)         6 210 
schodnost  schůdnost (zast.)              6 210 
scholast   scholastický učenec (říd.)     6 211 
scholasta  scholastický učenec (říd.)     6 211 
schonka    rybářská síť                   6 211 
schovan    chráněnec (říd.)               6 212 
schovánka  úkryt                          6 213 
schranně   ochranně (říd.)                6 215 
schranný   ochranný (říd.)                6 215 
schrunutí  sklesnutí (nář.)               6 216 
schřapat   stonat (nář.)                  6 216 
schulit    skrčit (říd.)                  6 216 
schumlit   nakupit do chumlu (říd.)       6 217 
schůdy     chůdy                          6 216 
schvat     chvat (říd.)                   6 219 
schvatka   srážka (říd.)                  6 219 
schytanec  jeden z těch, co byli schytáni 6 220 
schytit    uchopením spojit               6 220 
schýletSe  sklánět se (říd.)              6 219 
sialický   založený na sialu              6 221 
Sibiřák    Sibiřan (říd.)                 6 221 
Sibíř      Sibiř (lid.)                   6 221 
sienka     červenohnědá hlinka-siena      6 224 
sienkově   v barvě sienky                 6 224 
sienkový   týkající se sienky             6 224 
sienský    sienový                        6 224 
sifonatí   podřád měkkýšů                 6 224 
sifron     krejčířské žehlicí prkno       6 224 
sigmoida   tvar zem. vrstvy připomín. "s" 6 225 
signorka   italská paní (zdrob.)          6 226 
sihlice    mladá jedlina                  6 227 
sihlí      mladý jedlový les              6 227 
sijač      rozsévač (říd.)                6 227 
sikl       minc. jednotka starých Židů    6 227 
silárna    výrobna energie                6 229 
silena     silenka                        6 230 
silobití   bití, vlnění sil (říd.)        6 233 
silomam    chorob. domněnka o vlast. síle 6 233 

silorodý   rodící sílu (říd.)             6 233 
silovat    nakládat píci v siláži         6 234 
silovod    zařízení rozvádějící energii   6 234 
silozkum   fyzika (říd.)                  6 234 
simentál   exemplář simenského skotu      6 235 
similor    červená mosaz                  6 235 
simovník   hoblík - žlábkovičník          6 235 
simsija    dýmka (v jihosl. prostředí)    6 236 
sinavělý   sinavý (říd.)                  6 237 
sinec      ryba-cejn sivý                 6 237 
sink       umýv. mísa spoj. s vodovodem   6 238 
sinochmýř  sinice                         6 239 
sinoperý   mající siné peří (říd.)        6 239 
sinorost   sinice                         6 239 
sinořasa   sinice horkých vřídel          6 239 
sinusově   sinově                         6 239 
siňák      jedlý hřib modravý             6 237 
sirax      druh lešticího prášku          6 240 
sirénově   jako siréna                    6 241 
sirobě     sirotek (zast.)                6 242 
sirotče    sirotek                        6 242 
sirůtče    sirotek                        6 243 
sitba      setba (říd.)                   6 246 
sivačka    sivá holubice                  6 250 
sivec      sivák (říd.)                   6 250 
sivina     sivá barva (říd.)              6 250 
sivnout    stávat se sivým (říd.)         6 250 
sivokorý   mající sivou kůru (říd.)       6 251 
sivonohý   mající sivou nohu (pahřib)     6 251 
sivoperý   mající sivá pera (říd.)        6 251 
sivosiný   siný do siva (říd.)            6 251 
sivula     sivě zbarvená kráva (říd.)     6 251 
sivušák    sivý pták (říd.)               6 251 
sík        citosl. zvuku kosy při sečení  6 227 
síněný     síňový (říd.)                  6 238 
síp        citosl. napodob. hlas ptáků    6 239 
sípavec    kdo sípá                       6 240 
sípavost   vlastnost něčeho sípavého      6 240 
sípák      kdo sípá                       6 239 
sírovatý   žlutý jako síra                6 244 
sírově     jako síra                      6 244 
sísat      dívat se (nář.)                6 245 
sísnout    podívat se (nář.)              6 245 
sítinatý   sítinovitý                     6 247 
sítivový   týkající se sítiny             6 247 
sítní      obsluha rozvodné sítě          6 248 
sítníček   pták rákosník (nář.)           6 248 
sítný      sítinatý (říd.)                6 248 
sítovitý   mající podobu síta             6 249 
sjít       sejít (říd.)                   6 254 
sjízda     jízda do dolu                  6 254 
sjížděcí   sloužící ke sjíždění           6 254 
skabonit   zachmuřit, zamračit            6 255 
skalačka   rod křovitých lišejníků        6 257 
skalička   skalka (zdrob.-říd.)           6 258 
skalinka   skalina (zdrob.-říd.)          6 258 
skalinný   skalnatý (říd.)                6 258 
skalkář    lomař (nář.)                   6 258 
skalpový   týkající se skalpu             6 260 
skalstvo   skupina skal (říd.)            6 260 
skandace   skandování (řídce)             6 260 
skanovat   stékat (říd.)                  6 261 
skanse     skandování (říd.)              6 261 
skaný      zhotovený skaním               6 261 
skap       okap (říd.)                    6 262 
skartit    pokazit (nář.)                 6 263 
skarton    skart-vadný dřevař. polotovar  6 263 
skautit    skautovat (říd.)               6 263 
skazon     choliamb                       6 263 
skákavec   brouk                          6 256 
skákálek   kdo dobře skáče (zdrob.-říd.)  6 256 
skákávat   opětovně skákat                6 256 
skápník    stojící krápník (říd.)         6 262 
skelně     jako sklo                      6 264 
skeptika   skepse (říd.)                  6 265 
skeřit     cenit (lid.)                   6 265 
skifovat   závodit na skifu               6 265 
skladař    majitel skladu                 6 268 
skladí     břevnoví (říd.)                6 271 
skladná    skladnice (říd.)               6 272 
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skladnit   skládat (říd.)                 6 272 
sklap      past (říd.)                    6 274 
skláda     na kupu slož. materiál (říd.)  6 267 
sklánivý   sklánějící se (říd.)           6 274 
sklárný    sklářský (říd.)                6 274 
sklářit    pracovat ve sklárně (říd.)     6 275 
sklem      rozpěra u vozu (nář.)          6 275 
skleně     skleněně (říd.)                6 276 
sklenit    vyrábět sklenice (říd.)        6 277 
sklenitě   skleněně (říd.)                6 277 
sklenutý   opatřený klenbou               6 278 
skleňák    skleněná hrací kulička (nář.)  6 275 
sklepař    pivovarský dělník              6 278 
sklepek    kupecký krám (nář.)            6 279 
sklepík    sklep (zdrob.)                 6 279 
sklestit   oklestit                       6 281 
skličně    skličujícím způsobem (říd.)    6 282 
skličný    skličující (říd.)              6 282 
sklí       sklo (nář.)                    6 281 
sklíčivý   svírající, skličující (říd.)   6 282 
sklípec    skříňka na chyt. ptáků (říd.)  6 282 
skloktat   kloktáním pomíchat             6 284 
sklonec    síť k chytání koroptví         6 285 
sklonivý   ochotný se snížit (říd.)       6 286 
sklonka    sklon-oko na chytání zvěře     6 286 
sklonově   se sklonem                     6 287 
sklopka    klopa (říd.)                   6 287 
sklopna    díl lafetového štítu           6 287 
sklový     skelný (říd.)                  6 289 
skluzák    kluzák (říd.)                  6 289 
sklý       skelný (říd.)                  6 289 
skmitat    s kmitáním padat (říd.)        6 289 
sknikat    neuměle hrát (nář.)            6 289 
sknotit    scuchat (lid.)                 6 289 
skoblený   škrábaný (říd.)                6 290 
skoček     plemenný samec                 6 290 
skokačky   druh skokanských lyží          6 291 
skokanka   atletka                        6 292 
skoktat    s koktáním ze sebe dostat      6 292 
skombr     ryba                           6 292 
skomlit    kamžit                         6 293 
skomrat    skomírat (říd.)                6 293 
skopit     dávat do kop/vyklešť.berana    6 294 
skopky     boty ze skopové kůže           6 294 
skopůvka   skopová kůže (říd.)            6 295 
skorpéna   rod ryb-ropuška                6 296 
skorupa    skořápka (nář.)                6 296 
skořep     skořepina (zast.)              6 297 
skořepáč   rod ryb                        6 297 
skořican   sůl kyseliny skořicové         6 297 
skosek     zkosek (nář.)                  6 298 
skotačný   skotačivý (říd.)               6 299 
skotarka   skotačka (nář.)                6 299 
skotí      vztahuj. se ke skotu (říd.)    6 299 
skotvit    pevně spojit (říd.;)           6 299 
skovánka   schovávaná                     6 301 
skovičet   skučet (říd.)                  6 301 
skrajek    odkrojený chrást řepy          6 301 
skrbat     ztrácet se (říd.)              6 302 
skrbka     skrblice (říd.)                6 303 
skrbla     skrblík (říd.)                 6 303 
skrččí     skrčkovi vlastní (říd.)        6 303 
skrej      skrýš (říd.)                   6 305 
skroj      hluboká orba bez podmítky      6 306 
skrojeně   upraveně                       6 306 
skrojený   upravený                       6 306 
skromnit   činit skromným (říd.)          6 307 
skromňas   skromný člověk (slang.)        6 306 
skrslý     zakrslý (říd.)                 6 309 
skrucha    zkroušenost (říd.)             6 309 
skružení   skruž                          6 310 
skruží     skruž                          6 310 
skružový   týkaj. se skruže               6 310 
skrytec    rod brouků                     6 310 
skrytník   rod brouků                     6 311 
skrývaně   tajeně                         6 312 
skrývání   odstraňování skrývky           6 312 
skřáp      křáp (nář.)                    6 314 
skřemení   křemení (lid.)                 6 315 
skřesk     skřek (říd.)                   6 315 

skřipák    kdo hraje na skřipky (říd.)    6 316 
skřipný    skřípavý (říd.)                6 318 
skřídlo    křídlo (říd.)                  6 315 
skříval    neduživec (říd.)               6 319 
skřívavý   churavějící (říd.)             6 319 
skujíkat   skučet (říd.)                  6 320 
skulka     skulinka (říd.)                6 320 
skup       shromáždění (říd.)             6 321 
skusný     užívaný při skusu              6 323 
skuvičet   skučet (zast.)                 6 324 
skuvíkat   skučet (zast.)                 6 324 
skvěčet    ječet (říd.)                   6 324 
skvilla    mořský rak                     6 325 
skvostno   skvostně (říd.)                6 326 
skvoucně   skvěle (říd.)                  6 327 
skvrnař    rod brouků/druh malíře         6 327 
skyba      skýva (lid.)                   6 328 
skybec     skýva (lid.)                   6 328 
skybička   skývečka (lid.)                6 328 
skydnout   srazit (říd.)                  6 328 
skynout    dát pokyn (říd.)               6 328 
slabavý    hodně slabý (nář.)             6 329 
slabotný   slabý (říd.)                   6 333 
slačík     smyčec (nář.)                  6 335 
slačník    pes slídič                     6 335 
sladec     něco sladkého (říd.)           6 335 
sladičko   velmi sladce (říd.)            6 336 
sladný     sladký (říd.)                  6 340 
sladojem   skladiště na odklíčený slad    6 340 
sladomed   umělý sladový med              6 340 
slaměn     rostlina z čel. složnokvětých  6 341 
slaminka   ošatka ze slámy                6 342 
slamní     slaměný (říd.)                 6 342 
slanice    minerálka obsah. min. 15% NaCl 6 343 
slanička   slánka (říd.)                  6 343 
slaniště   slanisko                       6 343 
slaník     slánka (říd.)                  6 343 
slatinka   slatiná půda                   6 345 
slavanka   kazajka (v slovin. prostředí)  6 346 
slavek     polštář (nář.)                 6 346 
slavíče    slavičí mládě (říd.)           6 346 
slavílek   slavík (říd.)                  6 346 
slavínka   rod nálevníků                  6 346 
slavořeč   oslavná řeč (říd.)             6 350 
slátovat   slátat (říd.)                  6 345 
slávkový   týkající se mlže slávky        6 348 
sleděk     mořská ryba (zdrob.)           6 352 
sledkem    nakonec (říd.)                 6 352 
sledník    honicí pes (zast.)             6 352 
sledový    týkající se sledu              6 353 
slehací    určený k slehnutí              6 353 
slecho     ucho (žert.)                   6 355 
slenitSe   svléknout se z kůže (nář.)     6 355 
slepačit   dřímat (nář.)                  6 355 
slepán     slepý člověk (říd.)            6 355 
slepouš    oslepený člověk                6 358 
slepuš     savec (slovanský slepec)       6 358 
sletný     sletující se (říd.)            6 361 
slevový    týkaj. se slev                 6 363 
slévací    sloužící ke slévání            6 361 
sliďák     druh pavouka                   6 366 
slimoch    rod ryb/slizejš                6 367 
slimýš     třída žahavců                  6 367 
slinina    druh keram. výrobků            6 368 
slinitý    obsahující slín                6 368 
slink      druh perziánu                  6 368 
slinovat   přecházet ve sklovitou látku   6 368 
slinovod   vývod slinné žlázy             6 368 
slizejš    rod ryb-slimoch                6 372 
slizitSe   jevit se slizkým (říd.)        6 372 
slizko     slizce (říd.)                  6 372 
slizýš     rod ryb-slimoch                6 372 
slíbenec   kdo je zaslíben                6 365 
slídílek   špeh (zdrob.)                  6 366 
slípčí     slepičí                        6 369 
slíplý     slepený (říd.)                 6 369 
slísatSe   lísáním se sblížit             6 369 
slívanec   prudký liják                   6 371 
slízka     schůzka (říd.)                 6 372 
slížek     nudlička (nář.)                6 373 
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slížka     nudlička (nář.)                6 373 
slojný     vrstevnatý (nář.)              6 374 
slotácky   zpropadeně (říd.)              6 376 
sloták     darebák (říd.)                 6 376 
slotka     dareba (nář.)                  6 376 
slouchavý  naslouchající (říd.)           6 377 
slovanit   hájit slovanské zájmy (říd.)   6 382 
slovek     zbytek nevyloveného rybníka    6 382 
slovesní   slovesný (říd.)                6 385 
slovisko   slovíčko (říd.)                6 388 
složba     složení (říd.)                 6 388 
složečka   malá složka (říd.)             6 388 
složnost   skladba, složení (říd.)        6 392 
složný     schopný skládání (říd.)        6 392 
slučivě    slučitelně (říd.)              6 392 
slugi      chrt beduinský                 6 393 
sluchoměr  audiometr                      6 394 
sluchovod  část sluchového ústrojí        6 394 
slujnatý   bohatý na sluje (říd.)         6 394 
sluk       oko houžve u voru              6 394 
slunitý    slunný (říd.)                  6 396 
slunivo    slunně (říd.)                  6 396 
slunivý    slunný (říd.)                  6 396 
slunkový   týkající se slunka (říd.)      6 397 
slunopis   heliografie, věda o Slunci     6 397 
slupiční   týkaj. se slupice-svis.nosníku 6 397 
služebný   do služby najatý               6 403 
služkář    kdo běhá za služkami           6 404 
slzní      slzný (říd.)                   6 408 
slzohra    truchlohra (říd.)              6 408 
smačkaně   pomačkaně (říd.)               6 408 
smahlina   zápach po spálenině (říd.)     6 410 
smalta     smalt (říd.)                   6 410 
smazovač   kdo smazuje (říd.)             6 412 
smažejna   nákyp z vajec (nář.)           6 412 
smažička   žena smažící jídla (zast.)     6 413 
smaživo    smažený pokrm                  6 413 
smáčeč     sklář který smáčí              6 408 
smáčklý    částečně zploštělý             6 408 
smečkový   týkaj. se smečky               6 413 
smejčkař   muž jezdící s smejčkami (saně) 6 414 
smejčky    saně (nář.)                    6 414 
smeka      oko na chytání zvěře           6 414 
smekač     kdo smeká na pozdrav           6 414 
smekal     kdo smeká na pozdrav           6 414 
smeklý     takový který se smekl          6 414 
smetací    sloužící ke smetání            6 423 
smetačka   smetáček (říd.)                6 424 
smetavý    vztah. se k smetání (říd.)     6 425 
smetávka   rostlina                       6 425 
smék       cit. vyjadř.smýkn.sebou (nář.) 6 414 
směchovat  směšovat (zast.)               6 413 
smějný     úsměvný (říd.)                 6 414 
smělčí     smělý (říd.)                   6 415 
smělecký   týkaj. se smělce (říd.)        6 415 
smělík     rod brouků                     6 415 
smělství   smělost (říd.)                 6 415 
směnitel   účastník směnné smlouvy        6 416 
směnivý    určený ke směně                6 417 
směnovní   týkaj. se směny                6 418 
směřit     přirovnat (zast.)              6 420 
směsový    týkající se směsi              6 421 
směšky     se smíchem                     6 422 
smětivý    snětivý (nář.)                 6 464 
směvavý    usměvavý (říd.)                6 426 
smidka     skýva (nář.)                   6 426 
smilovný   milosrdný (říd.)               6 428 
smíchaně   spleteně                       6 426 
smíchaný   promíchaný                     6 427 
smíchot    smích (říd.)                   6 427 
smírlivý   smířlivý (zast.)               6 430 
smíšetSe   směšovat se (zast.)            6 433 
smokvec    kaktusovitá rostlina           6 436 
smolárna   dílna na vysmolování sudů      6 436 
smolec     smolek-nádor v kůře jehličnanů 6 436 
smolojem   nádrž na smolu                 6 437 
smolovat   smolit                         6 437 
smouš      chmura (na obloze)             6 438 
smradatý   smrdutý (říd.)                 6 439 
smrčinný   žijící ve smrčině              6 440 

smrčný     smrkový (říd.)                 6 440 
smrditý    páchnoucí (říd.)               6 441 
smrdivka   smrdící člověk (říd.)          6 441 
smrdí      druh trávy                     6 441 
smrdutec   smrdutý tvor (říd.)            6 441 
smrďák     něco smrdícího (říd.)          6 440 
smrďásek   někdo/něco smrdícího (říd.)    6 440 
smrďoch    smrdící tvor, smraďoch         6 441 
smrkatSe   smrákat se                     6 441 
smrkovec   brouk                          6 442 
smrstek    část troubele dýmky (říd.)     6 442 
smrštný    smrštitelný/týkaj. se smrště   6 443 
smrtice    smrt (říd.)                    6 445 
smrtlivý   usmrcující (říd.)              6 445 
smučila    rod plískavic                  6 446 
smunec     rod ryb                        6 446 
smušivý    zasmušilý (říd.)               6 447 
smušný     zasmušilý (říd.)               6 447 
smut       smutek (zast.)                 6 447 
smutečno   smutek (říd.)                  6 447 
smutivý    působící smutek (říd.)         6 447 
smutnil    rod brouků                     6 448 
smutnout   stávat se smutným (říd.)       6 448 
smůlový    mající smůlu (říd.)            6 446 
smykátko   součást umožň. klouzavý pohyb  6 451 
smykoč     dřevo slouž. jako brzda saní   6 451 
smykula    tulačka (nář.)                 6 451 
smyslní    smyslný (říd.)                 6 452 
smytě      způsobem něčeho smytého        6 454 
smytost    vlastnost něčeho smytého       6 454 
smýcení    úplné vykácení les. porostu    6 449 
smýčák     nástroj na smýčení             6 449 
smýček     smyčec (nář.)                  6 449 
smýčet     shrabovat (říd.)               6 449 
smýčivý    smýčící                        6 449 
snábit     konejšit (nář.)                6 454 
snedělek   některý den hned po neděli     6 459 
snědák     snědý člověk (říd.)            6 458 
sněhák     nádrž na zachyc.sněhu nad okap 6 459 
sněhoběl   sněhová bělost (říd.)          6 459 
sněholam   hráz na zadržování lavin       6 459 
snisko     sen (nářeč.)                   6 467 
snídárna   místnost k pod. snídaně (říd.) 6 465 
snítkový   týkaj. se snítku               6 468 
snobí      snobský (říd.)                 6 471 
snobní     snobský (říd.)                 6 471 
snobouš    snob                           6 471 
snopí      venkovský (říd.)               6 472 
snopný     snopový                        6 472 
snos       snůška (říd.)                  6 472 
snosný     obstojný (říd.)                6 472 
snoubivý   maj. zálibu ve snoubení (říd.) 6 473 
snubnost   rozmnožovací pud               6 474 
sobáka     pes (z ruštiny)                6 474 
soběc      sobec (zast.)                  6 474 
soběhrab   prospěchář, sobec (říd.)       6 475 
sobík      sobec (říd.)                   6 476 
socínský   socialistický (říd.)           6 480 
sodnatý    obsahující sodu                6 481 
soffiony   sopeč. výrony par obsah. bor   6 482 
sochaření  sochařství, tvorba soch        6 483 
sochárna   galerie soch (říd.)            6 483 
sochovitý  připomínající sochu (říd.)     6 484 
sojčisko   sojka (říd.)                   6 484 
solárna    skladiště soli / solírna       6 486 
solemně    slavnostně (říd.)              6 487 
solikop    horník v sol. dolech (říd.)    6 489 
soliměr    hustoměr-měření roztoků soli   6 489 
solírna    solárna                        6 489 
solna      místo dobývání/vař./prod.soli  6 490 
sonátově   na způsob sonáty               6 492 
soneta     znělka (říd.)                  6 492 
sopivě     způsobem sopícího (říd.)       6 494 
sopík      chytací síť na lovnou zvěř     6 493 
soplán     usmrkanec (nář.)               6 494 
sopláně    malý usmrkanec (nář.)          6 494 
sopoušek   menší sopouch                  6 494 
sorpčně    pomocí sorpce                  6 495 
sortýrna   třídírna (lid.)                6 496 
sosadlo    sosák (říd.)                   6 496 
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sosnatý    hojně porostlý sosnami         6 496 
sosnář     klouzek žlutý (lid.)           6 496 
soštička   menší soška (říd.)             6 497 
souběžka   dvojice souběžných čar (říd.)  6 498 
soubojní   týkaj. se souboje (říd.)       6 499 
soubojný   týkaj. se souboje (říd.)       6 499 
soubytný   podstatou totožný              6 500 
soudcí     soudce (nář.)                  6 503 
soudílně   účastně (říd.)                 6 504 
soudruž    společenství (říd.)            6 506 
soudství   soudnictví (zast.)             6 507 
souhoří    horská skupina                 6 508 
soucha     suchý strom (říd.)             6 509 
soujev     jev probíhaj. současně s jiným 6 509 
soukač     kdo souká nitě                 6 510 
soukačka   soukací stroj                  6 510 
souladit   uvádět v soulad (říd.)         6 513 
soulesí    souvislá lesní rozloha         6 513 
soulodní   týkající se soulodí            6 513 
souložný   určený k souloži               6 514 
souluní    konjunkce                      6 514 
soumarní   soumarský (řídce)              6 514 
soumarný   soumarský (řídce)              6 514 
soumař     majitel/honec soumarů (říd.)   6 514 
soumezek   mez (nář.)                     6 515 
soumistr   kolega mistr                   6 515 
soumýtí    část lesního komplexu...       6 516 
souose     se společnou osou              6 516 
soup       lapák na ryby z proutí         6 516 
soupažmo   soupaž                         6 516 
soupáčí    soustava pák                   6 516 
soupásmí   soubor pásem tvoř. geol.útvar  6 516 
soupeřný   soupeřící                      6 517 
soupitel   druh v pití (říd.)             6 517 
sourka     ouško spojuj. cep s držadlem   6 518 
souržice   sourež (říd.)                  6 519 
souřadí    skupina několika řad (říd.)    6 519 
souřeční   mluvící stejnou řeční (říd.)   6 520 
sousedek   soused (zdrob.-říd.)           6 520 
sousedí    sousedství (říd.)              6 520 
sousídka   sousedka (zdrob.-říd.)         6 522 
sousluní   konjunkce                      6 522 
sousnít    hodně snít (říd.)              6 523 
sousudek   hromadný řetězový závěr        6 527 
soutěseň   soutěska (říd.)                6 527 
soutřpyt   společný třpyt (říd.)          6 529 
souvačka   pravítko k rovnání cihel       6 529 
souvadlo   přístroj k posouvání           6 529 
souvisně   souvisle (zast.)               6 530 
souvisný   souvislý (zast.)               6 530 
souvodí    místo z kt. sbírá vody víc řek 6 530 
souvoz     úvoz (říd.)                    6 530 
souzený    osudem určený                  6 531 
souzjev    průvodní zjev (říd.)           6 531 
souzvěna   současné znění, souzvuk (říd.) 6 531 
souželný   soustrastný (řídce)            6 532 
sovák      vábnička na váb. sov/dom.holub 6 533 
sovek      sypek (nář.)                   6 533 
sovooký    očima připomínající sovu       6 533 
sovovitě   po způsobu sovy                6 534 
sóm        sóma                           6 491 
spadací    padací (zast.)                 6 534 
spadlina   puklina v kůži (říd.)          6 535 
spaka      rod netopýrů                   6 538 
spalec     spáč (říd.)                    6 538 
spalovač   zařízení na bezdýmné spalování 6 539 
spaslý     spasený (říd.)                 6 545 
spáčit     změnit nazpět                  6 534 
spáčský    týkající se spáče              6 534 
spádek     spadání (zdrob.)               6 535 
spádem     rázem (říd.)                   6 535 
spádoměr   přístroj na měření sklonu      6 537 
spájka     pájka                          6 538 
spáleně    způsobem něčeho spáleného      6 538 
spálisko   spálenisko                     6 538 
spánkově   podobně jako spánek (říd.)     6 541 
spárnatý   mající spáry                   6 542 
spárnice   upínací nářadí-spárník         6 542 
spárník    upínací nářadí                 6 542 
spárový    týkající se spáry              6 542 

spáře      spárek                         6 543 
spásový    spásný (říd.)                  6 545 
speciový   druhový (říd.)                 6 549 
spečený    pečením spojený                6 549 
speedo     tachometr                      6 550 
spejzit    obhlížet (nář.)                6 551 
speklina   něco speklého                  6 551 
spesa      výdaj                          6 554 
spékací    sloužící ke spékání            6 551 
spěnačka   jedna z kostí zvířete          6 553 
spěnice    lovecká klec                   6 553 
spěňák     poutko na noze lovných sokolů  6 553 
spěšec     rod brouků                     6 554 
spěží      spěžový (říd.)                 6 555 
spěžný     spěžový (říd.)                 6 555 
spiklený   spiklý (říd.)                  6 556 
spiklík    spiklenec (říd.)               6 556 
spileční   pivovarský zaměstnanec         6 556 
spillage   úbytek zboží při dopr. po vodě 6 557 
spinky     citosl. spánku                 6 558 
spira      motouz k uváz. volavého ptáka  6 558 
spiradlo   myslivecké zařízení            6 558 
spiralit   bezdýmný prach do nábojů       6 558 
spirník    volavý pták                    6 560 
spižník    kdo obstar.zás.potravy (zast.) 61144 
spižovat   opatřovat proviant pro vojsko  61144 
spíchlý    spíchnutý (říd.)               6 555 
spíženka   nádoba na ukládání sýrů (nář.) 6 562 
spížeň     truhla na potraviny            6 562 
spížkový   špížkový                       61144 
spížník    skříň na potraviny (zast.)     61144 
spížný     špížní (zast.)                 61144 
splachový  týkající se splachu            6 564 
splat      splátka (říd.)                 6 565 
splata     odplata (říd.)                 6 565 
splavek    vše co odplavuje voda (říd.)   6 566 
splaví     co je zachyceno při povodni    6 566 
splazový   týkající se splazu             6 567 
splávka    místo kde se zem splachuje     6 566 
splávko    rybářský splávek (říd.)        6 566 
spletice   spleť, spletenina (říd.)       6 570 
spletlý    zapletený (říd.)               6 570 
splétavě   proplétajícím se způs. (říd.)  6 569 
splétavý   splétající se                  6 569 
splítavě   proplétajícím se způs. (říd.)  6 569 
splítavý   splétající se                  6 569 
splítka    spleť (říd.)                   6 570 
splniště   místo kde má být spln.závazek  6 570 
splyn      plynutí směrem dolů (říd.)     6 571 
spočin     odpočinek                      6 573 
spodál     kolo na spodní vodu-spodák     6 574 
spodkař    obuvnický dělník               6 575 
spodník    druh kotle                     6 576 
spohltat   postupně hltavě sníst          6 577 
spohltit   postupně hltavě spolknout      6 577 
spochytat  postupně schytat               6 577 
spojba     spojení (říd.)                 6 577 
spojivo    pojivo                         6 580 
spojovač   předmět sloužící ke spojování  6 581 
spolčák    úl pro více čeledí včel        6 583 
spolehlý   opřený, nachýlený (říd.)       6 589 
spolkově   jako spolek                    6 591 
spolník    rod brouků                     6 591 
spolucar   car spoluvládce (říd.)         6 593 
spolucit   soucit, sympatie (říd.)        6 594 
spolucíl   dílčí cíl (říd.)               6 594 
spolurab   otrok mezi jin. otroky (říd.)  6 603 
spopadat   postupně chvatně pobrat        6 611 
sporní     sporný (říd.)                  6 612 
sporník    účastník sporu (zast.)         6 612 
sporokrb   kuchyňská kamna, sporák (říd.) 6 613 
sportař    sportovec (říd.)               6 613 
sportík    sport (zdrob.)                 6 613 
sportky    sportovní kalhoty              6 614 
sportman   sportovec                      6 614 
sportový   týkaj. se sportu               6 614 
spořec     rod brouků                     6 617 
spořidlo   zednický talíř na maltu        6 617 
spořík     rod brouků                     6 617 
spoucat    sníst (nář.)                   6 619 
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spoutaně   svázaně                        6 621 
spoutaný   svázaný                        6 621 
spramex    asfalt z mexického oleje       6 622 
spraštit   sprásknout (říd.)              6 622 
sprchavý   sprchající (říd.)              6 628 
sprchovač  zařízení na sprchování         6 628 
sprotka    rybka                          6 630 
sprš       prška (říd.)                   6 630 
sprušle    příčel žebříku                 6 631 
spřahač    železničář spojující vagony    6 631 
spříčel    příčel                         6 632 
spříčle    příčel                         6 632 
spřízeň    přízeň (říd.)                  6 633 
spřížka    sebranka                       6 633 
spůjčit    vypůjčením shromáždit          6 633 
spůlný     oddělený smyšl. půlicí čarou   6 633 
spylovat   opylovat (řídce)               6 635 
sraženec   sražený člověk                 6 638 
sráznatý   srázy pokrytý (říd.)           6 637 
sráž       sraženina (říd.)               6 638 
srbofob    nepřítel Srbů                  6 640 
srbomil    srbofil (říd.)                 6 640 
srdcově    jako srdce                     6 643 
srdénko    srdíčko                        6 644 
srdínko    srdíčko                        6 644 
srncově    jako srnec                     6 645 
srnčák     statný srnec                   6 645 
srnice     rod hlístů                     6 646 
srnina     srnčí maso                     6 646 
srník      okoličnatá rostlina            6 646 
srnovitý   srnu připomínající             6 646 
srocenec   vzbouřenec (říd.)              6 646 
srostek    něco srosteného                6 647 
srostení   srůst                          6 647 
srostle    srosteně                       6 647 
srpec      rod brouků                     6 653 
srpnáček   krajová odrůda jablek          6 653 
srpodráp   sup (říd.)                     6 653 
srr        citosl. crčivého zvuku         6 654 
srstec     rod brouků                     6 654 
srstně     po způsobu srsti (říd.)        6 654 
srstník    rod brouků                     6 655 
srsťák     králík s dlouhou srstí         6 654 
srsťový    týkaj. se srsti (říd.)         6 655 
sřez       seříznutí                      6 658 
sřezovat   sřezávat (říd.)                6 156 
sřit       tělocvič. pohyb do niž. polohy 6 658 
sříznout   seříznout                      6 658 
stafa      příze z umělého hedvábí        6 665 
stahrom    stále klející člověk (říd.)    6 668 
stallum    stalla-kněž. sedadlo u oltáře  6 671 
stanásob   stakrát (říd.)                 6 672 
stančit    tancem sejíti                  6 672 
stančík    přívrženec polských feudálů    6 672 
staničný   správce stanice (říd.)         6 675 
stanovka   látka z níž se zhotovují stany 6 677 
starota    starý člověk (říd.)            6 691 
starožil   starousedlík (zast.)           6 693 
startík    start                          6 695 
staruch    staroch                        6 696 
starušek   stařeček (říd.)                6 696 
stařešík   stařec (nář.)                  6 701 
stativa    postranice tkalcovského stavu  6 712 
statuový   týkající se statue             6 715 
staťový    týkající se statě              6 715 
staveček   nevýznamný stav (říd.)         6 720 
stavěký    dávnověký                      6 720 
stavič     stavěč-kdo něco staví          6 723 
stavisko   stanoviště, stanice (říd.)     6 724 
stavolos   stavební los (slang.)          6 726 
stavovač   železniční zařízení            6 726 
stažný     provádějící stahování          6 727 
stáčedlo   krutidlo                       6 662 
stádec     stádce                         6 664 
stádlo     stanoviště lesních milířů      6 665 
stájný     osoba udržuj. pořádek ve stáji 6 669 
stálečný   stálý (říd.)                   6 670 
stánečné   poplatek za místo pro stánek   6 673 
stáníčko   stání (zdrob.)                 6 674 
stáreček   stárek (zdrob.)                6 679 

stářník    osoba stejného stáří           6 703 
státíček   státeček (říd.)                6 711 
státík     stát zdrobněle                 6 711 
státový    týkaj. se státu (říd.)         6 715 
stávečka   stávka (zdrob.)                6 720 
stegnosa   zastavení sekrece, zácpa       6 728 
stehník    rod brouků                     6 729 
stejnina   identická rovnice              6 730 
stejník    rod brouků                     6 730 
stejnký    stejný (říd.)                  6 729 
stelárně   hvězdně (říd.)                 6 734 
stellit    slitina Co+W+Cr+C              6 735 
stelník    místnost na uložení steliva    6 735 
stepák     obyvatel stepi (říd.)          6 737 
steperka   šička zabývaj. se štepováním   61167 
stepička   malá step (říd.)               6 737 
stepně     jako step                      6 737 
stereidy   sklerenchymatické buňky        6 738 
stereom    soubor sklerenchymat. buněk    6 738 
sterleď    jeseter malý                   6 739 
stesařit   po tesařsku vyrobit (říd.)     6 740 
stesklý    teskný (říd.)                  6 740 
stezkový   týkaj. se stezky               6 741 
stéblina   stébloví (říd.)                6 728 
sténal     kdo sténá                      6 735 
stěnoví    soustava stěn (říd.)           6 736 
stěradlo   zednické hladítko              6 738 
stětí      setnutí                        6 741 
stihlý     postižený (říd.)               6 744 
stihovat   stíhat (říd.)                  6 745 
stinnost   přítmí                         6 748 
stíbat     napichovat (nář.)              6 742 
stíbavý    trhavý/škubavý (říd.)          6 742 
stíhavka   druh koňské podkovy            6 744 
stínač     kdo stíná                      6 746 
stínek     malý stín                      6 747 
stínoměr   přístroj na měření stínu       6 748 
stínomil   rod brouků                     6 748 
stínorys   silueta, stínový obrys (říd.)  6 748 
stírátko   menší stěradlo                 6 750 
stloukač   lis na slámu (říd.)            6 754 
stlum      hejno/houf (říd.)              6 755 
stlumený   seskupený                      6 755 
stocípý    mající sto cípů                6 756 
stočka     menší stoka                    6 756 
stojadlo   stojan (říd.)                  6 758 
stojinka   výztužný sloupek               6 760 
stojítko   opěrný kůl u hranice dříví     6 760 
stolček    stoleček (zast.)               6 761 
stolna     hodovní síň (zast.)            6 764 
stolokrb   druh kuchyňského sporáku       6 765 
stomlacha  skoták (nář.)                  6 766 
stonit     druh třaskaviny                6 766 
stonkoví   stonky (říd.)                  6 767 
stopovák   druh úlu                       6 769 
storáz     stokrát (říd.)                 6 771 
storuký    mající sto rukou               6 771 
stotka     stovka                         6 771 
stoulit    stočit (říd.)                  6 856 
stoupový   silný jako stoupa              6 774 
stovain    lék-náhražka kokainu           6 774 
stový      stý (říd.)                     6 774 
stozvuce   velmi zvučně (říd.)            6 774 
stožárec   malý stožár (říd.)             6 775 
stračina   strakatá koza (říd.)           6 775 
stranivě   vyhýbavě? (říd.)               6 780 
stranivý   někoho se stranící (říd.)      6 780 
strašecí   určený k strašení (říd.)       6 783 
stratégr   stratég (říd.)                 6 786 
straž      kačírek (lid.)                 6 788 
stráček    pták                           6 775 
stráňový   týkající se stráně             6 782 
stráža     strážník (slang.)              6 789 
strčný     bystrý, čilý (nář.)            6 791 
strefuňk   setkání                        6 791 
strejďas   strýc                          6 792 
strejna    teta                           6 792 
strhaně    uštvaně                        6 792 
strhatSe   povolit, přestat (lid.)        6 793 
strháně    něco roztrhaného (nář.)        6 793 
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strkejl    člověk, který se strká         6 797 
strkot     strkání (říd.)                 6 797 
strmělý    nad jiné čnějící (říd.)        6 797 
strofka    sloka (zdrob.říd.)             6 799 
strojba    ústroj (říd.)                  6 800 
strojek    malý stroj                     6 801 
strojeně   nepřirozeně                    6 801 
strojík    malý stroj (říd.)              6 801 
stromař    pěstitel stromů                6 804 
stromkař   odborník v pěstění stromů      6 805 
stromkář   odborník v pěstění stromů      6 805 
stromský   stromový (nář.)                6 806 
stroužit   obrábět frézou                 6 808 
stručka    stroužek (říd.)                6 808 
struh      nástroj na strouhání           6 809 
struhač    poříz/řezák/struh              6 809 
struhatý   drsný jako struhadlo (říd.)    6 809 
struhy     přední zuby hlodavců           6 810 
stružec    fréza                          6 814 
stružit    frézovat                       6 814 
stružník   fréza                          6 814 
strýmka    zimní jablko                   6 816 
strženě    přepjatě (říd.)                6 816 
stržený    strhaný (říd.)                 6 816 
střapa     rozcuchaná žena (nář.)         6 817 
střapený   roztřepený (říd.)              6 818 
střásač    střásací zařízení              6 818 
střel      součást kopyta, střelka        6 828 
střelitý   střelhbitý (říd.)              6 830 
střelna    střelnice (říd.)               6 831 
střelné    peněž. podíl za zastřel.zvěře  6 831 
střelový   týkající se střely             6 831 
střen      nejmlad.osoba rodokmenu (říd.) 6 832 
stření     slabý povlak (říd.)            6 832 
střesený   otřesy znavený (lid.)          6 833 
střevák    tlusťoch (říd.)                6 834 
střídní    vorař obsluh. prostřední vor   6 844 
stříhavý   stříhající (říd.)              6 845 
střílel    střelec (říd.)                 6 847 
střílka    gumový prak (nář.)             6 848 
stříšť     tříšť (říd.)                   6 848 
střívě     střevíce (nář.)                6 849 
studánčí   týkaj. se studánky (říd.)      6 850 
stuhárna   výrobna stuh                   6 855 
stuleně    schouleně                      6 856 
stulený    schoulený                      6 856 
stunavý    stonavý (říd.)                 6 766 
stupař     dělník u stoupy                6 856 
stupat     stoupat (nář.)                 6 857 
stupák     druh koně (říd.)               6 856 
stupárna   stoupovna (říd.)               6 856 
stupeček   stopečka (říd.)                6 857 
stupiště   trámec na ramenech voje        6 858 
stůčkový   týkaj. se stůčku               6 850 
stvářet    tvořit (říd.)                  6 860 
styčka     potyčka (říd.)                 6 862 
styloid    tyčinka krystalu šťavelanu Ca  6 866 
styrol     přirozená pryskyřice           6 867 
styron     skořicový alkohol              6 867 
stýblo     stonek trav nebo obilí         6 728 
subagent   podřízený agent (říd.)         6 868 
subgrupa   typ grupy                      6 869 
sublegát   legátem obtížený legát         6 871 
sublimní   zjemnělý, vznešený (říd.)      6 871 
sublimný   zjemnělý, vznešený (říd.)      6 871 
sudarka    ruská milostpaní (říd.)        6 877 
sudárna    výrobna sudů                   6 877 
sudbový    týkající se sudby              6 877 
sudil      kdo se rád soudí               6 878 
sudítko    sudidlo (říd.)                 6 878 
sudlík     ostnosrstý ohař                6 878 
suďař      kdo se rád soudí               6 877 
suflérní   nápovědní (říd.)               6 880 
suchomora  suchá mrzutá osoba (říd.)      6 881 
suchong    druh čínského čaje             6 882 
suchotina  suché místo, suchá půda        6 883 
sukařit    dívat se dírou po suku         6 885 
sukáč      hřivnáč/sukaté kus paliv.dříví 6 885 
sukcesní   nádherný                       6 885 
sukeň      sukně (nář.)                   6 886 

sukeňka    sukně (říd.)                   6 885 
sukmaň     sukman (říd.)                  6 886 
suknový    týkající se sukna              6 887 
sukňatý    nosící sukně                   6 886 
sukovec    sukovitý člověk (říd.)         6 887 
sukovník   vrták k vyvrtávání suků        6 888 
sukynka    sukně (lid.)                   6 885 
sukyňka    sukně (říd.)                   6 885 
sulfinid   slouč. H2S04 a arom.uhlovodíků 6 888 
sulfovat   vnášet síru do molekul látky   6 889 
sulfurit   přirozená beztvará síra        6 889 
sulikol    sirnatý přípravek k ochraně... 6 889 
sultánka   cigareta/rozinka/slepice       6 889 
sumčina    činidlo z měchýře sumce        6 890 
sumovací   sčítací (říd.)                 6 891 
sun        východoindická rostlina        6 891 
sunduk     truhla (v rus.)                6 892 
suntit     supět (nář.)                   6 892 
supivost   choroba dýchacích cest u koní  6 895 
supotat    supět (říd.)                   6 896 
supotně    supivě (říd.)                  6 896 
supovský   týkaj. se supů                 6 896 
supremní   svrchovaný (říd.)              6 897 
suptět     supět (říd.)                   6 898 
surfen     antiseptikum                   6 898 
surmista   hudebník hrající na surmu      6 898 
surmík     starší název pro antimon       6 898 
surovice   halena ze surov. sukna (nář.)  6 898 
surovit    činit surovým (říd.)           6 899 
sušař      kdo se zabývá sušením ovoce    6 900 
sušenina   usušená hmota                  6 901 
sušenkář   pekař sušenek                  6 901 
sušný      týkaj. se sušení (říd.)        6 902 
suvek      balvan posunovaný s ledovcem   6 529 
suveréna   svrchovaná paní (říd.)         6 903 
suzlit     uzlením spojit (říd.)          6 903 
suzlovat   dohromady zauzlovat (říd.)     6 903 
súdař      soudce (říd.)                  6 877 
súržice    sourež (nář.)                  6 899 
sůvečka    sovička (říd.)                 6 902 
sůvizna    sova                           6 903 
sůvka      malá sova                      6 903 
svahař     dělník upravující svahy (říd.) 6 905 
svaková    švagrová (říd.)                6 905 
svalař     svalnatý člověk (říd.)         6 906 
svaliště   místo shromáždění kmenů ...    6 906 
svalnost   svalnatost (říd.)              6 907 
svarný     týkaj. se svaru                6 909 
svařovna   dílna na svařování             6 910 
svazečka   sinice                         6 921 
svaziště   vorové vaziště                 6 922 
svazitý    svalnatý (říd.)                6 922 
svazivo    vazivo                         6 922 
svaznatý   svazovitý (říd.)               6 923 
svaznice   ligatura, sloučení písmen      6 923 
svažina    svahovitě uprav.povrch půdy... 6 924 
svaživý    svažující se                   6 925 
svádívat   opakovaně svádět               6 905 
svál       sukovitě narostlá část dřeva   6 906 
svářivec   kdo se rád sváří (říd.)        6 909 
svářivý    svárlivý (říd.)                6 909 
svářka     sváření                        6 909 
svázalý    svalnatý (zast.)               6 920 
svážna     důlní chodba hnaná do vrchu    6 925 
svážník    kdo sváží dříví (říd.)         6 925 
svedenec   svedený člověk (říd.)          6 928 
sveřepět   divoce bujně růst (říd.)       6 933 
svezená    svezení                        6 953 
svezlý     takový který se svezl          6 953 
svéčinně   samočinně, spontánně (říd.)    6 926 
svéčinný   samočinný, spontánní (říd.)    6 926 
svépráví   svéprávnost (říd.)             6 931 
svérodý    svérázný (říd.)                6 932 
svévláda   vlastní vláda (říd.)           6 952 
svézatSe   vozit se (říd.)                6 952 
svědčivý   prospěšný                      6 927 
svědečně   jako svědek (říd.)             6 928 
svědr      malý vrták                     6 930 
svěr       sevření strojních součástí     6 931 
svěra      přístroj k měření síly stromů  6 931 
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svěračka   svěradlo                       6 932 
svěradlo   svěrací zařízení               6 932 
svěřeně    svěřené dítě (říd.)            6 932 
svěřitel   komu je něco svěřeno (říd.)    6 933 
světamír   vesmír (říd.)                  6 939 
světanec   světák (říd.)                  6 939 
světek     svět (zdrob.)                  6 940 
světelno   určité množství světla (říd.)  6 940 
světisko   svět (říd.)                    6 940 
světiště   svatyně (říd.)                 6 940 
světivý    posvěcující                    6 942 
světíček   svět (zdrob.)                  6 940 
světlař    kdo zažíhá světla (říd.)       6 942 
světný     týkající se světa              6 949 
světoběh   světoběžník (říd.)             6 949 
světoduch  duch ovládající svět           6 950 
světovar   druh piva                      6 951 
světově    jako ve světě                  6 951 
světství   světectví (říd.)               6 952 
svěžný     osvěžující (říd.)              6 955 
svicatý    lesklý (nář.)                  6 955 
svider     malý vrták                     6 956 
svidina    liánovitá rostlina             6 956 
svidr      malý vrták                     6 956 
svidý      tuhý/nepodajný (nář.)          6 956 
svijárna   odděl. továrny na svíj.hedvábí 6 956 
svilaj     safiánový pás                  6 957 
svin       svitek (říd.)                  6 957 
svinčina   svinstvo (říd.)                6 958 
svinčit    tančit swing (slang.)          6 958 
svinička   sviňka (říd.)                  6 958 
svinit     špinit                         6 958 
svinovač   svinovací zařízení             6 958 
svinsky    necudně                        6 959 
svinstvo   nečistota, špína               6 959 
svinutý    stočený                        6 959 
sviňačit   nestoudně mluvit/jednat        6 957 
sviňačka   pasačka vepřového dobytka      6 957 
sviňopas   pasák sviní (říd.)             6 958 
svirat     hrát na hud. nástroj (jihosl.) 6 959 
sviska     nejmenší svislý průmět         6 960 
svismý     svislý (říd.)                  6 961 
svistat    svištět (říd.)                 6 961 
svisutý    visutý (říd.)                  6 961 
svitlat    lesknout se (říd.)             6 964 
svitlavý   lesklý, světlý (říd.)          6 964 
svitlý     vysvitlý                       6 964 
svitník    lakýrnický štětec              6 964 
svíjadlo   krutidlo, viják k stáčení nití 6 956 
svíjedlo   krutidlo, viják k stáčení nití 6 956 
svínek     svitek                         6 958 
svírák     huba spárkaté zvěře            6 959 
svířit     vířením odstranit (říd.)       6 960 
svítavý    svítící (říd.)                 6 962 
svítič     osvětlovací pomůcka na letadle 6 962 
svlát      vláním zahnat (říd.)           6 965 
svodivý    svádivý (říd.)                 6 972 
svoj       rozsocha                       6 972 
svojit     osvojovat                      6 972 
svolací    určený ke svolání              6 972 
svorcový   týkaj. se svorce               6 974 
svořeň     svorník/nicohlav               6 974 
svrabatý   stižený svrabem (říd.)         6 976 
svrabivý   stižený svrabem (říd.)         6 976 
svráštět   svrašťovat (zast.)             6 976 
svrcovat   stloukat máslo (lid.)          6 978 
svrh       porucha v kůře zemské          6 978 
svrcheček  vrchní část (zdrob.-říd.)      6 978 
svrcholec  hořejší část (říd.)            6 979 
svršec     náhřbetní řemen postroje       6 980 
svršit     vyvrcholit (říd.)              6 981 
svršovat   dovršovat (říd.)               6 981 
syčně      syčivě (říd.)                  6 985 
syčný      syčivý (říd.)                  6 985 
sylfidí    týkající se sylfidy            6 988 
sylfí      týkající se sylfy              6 988 
sylvin     krychlový chlorid draselný     6 988 
symbolik   stoupenec symbolismu (říd.)    6 989 
symbolný   týkaj. se symbolu (říd.)       6 989 
symbolum   vyznání víry, krédo            6 989 

symfil     živočich žijící v symfilii     6 989 
synekent   hmyz trpěný mravenci..         6 993 
synová     snacha (říd.)                  6 996 
synovrah   vrah svého syna (říd.)         6 996 
syntomie   volné novotvoření buněk        6 998 
syp        hornické zařízení              6 998 
sypadlo    sypač                          6 998 
sypavost   semenná vydatnost šišek stromu 61000 
sypčina    sypká půda                     61000 
sypkavý    sypký (říd.)                   61000 
syrnačka   sýrová polévka (lid.)          61001 
syřenina   sraž. z mléka účinkem syření   61002 
syření     sražené mléko na sýr           61002 
systémek   systém (zdrob.)                61005 
syto       sytost (říd.)                  61006 
sý         citosl. hlasu sýkorky          6 984 
sýče       mládě sýce (říd.)              6 985 
sýčkařit   sýčkovat (říd.)                6 985 
sýrovec    koláč se sýrem                 61001 
sžehavý    sžíhající (říd.)               61006 
sžehlost   vyprahlost (říd.)              61007 
sžilost    stav sžilého (říd.)            61007 
sžilý      sžitý (říd.)                   61007 
sživit     uživit (říd.)                  61007 
sžíhavý    sžíhající (říd.)               61006 
šabala     vězení (nář.)                  61008 
šablonář   odborník pracuj. podle šablony 61008 
šabračka   malá čabraka (zast.)           61009 
šachtatSe  těžce se ubírat (nář.)         61012 
šachtář    havíř hloubící šachtu          61012 
šachtla    šachta (říd.)                  61012 
šachtnice  hornická čapka (říd.)          61013 
šajble     druh pečiva (nář.)             61013 
šajda      kdo chodí pajdavě              61013 
šajdavec   pajdavec                       61013 
šajnostr   šalvostr - lučavka (nář.)      61013 
šajteček   malé polínko (nář.)            61013 
šajtek     poleno-zdrob. (nář.)           61013 
šakon      látka na ženské šaty           61014 
šakonek    látka na ženské šaty           61014 
šakonový   týkající se šakonu (látky)     61014 
šalbice    pocínovaný olověný plech       61015 
šamonil    mamonář (nář.)                 61017 
šamonit    mamonit (nář.)                 61017 
šamořit    švitořit (říd.)                61017 
šamuník    obchodník s koňmi (říd.)       61018 
šancový    týkaj. se šancí                61019 
šandrle    část formanského vozu          61019 
šanse      šance (říd.)                   61019 
šantalit   sem tam pobíhat (říd.)         61019 
šarmicl    šarvátka (zast.)               61022 
šarmicle   šarvátka (zast.)               61022 
šarmut     ryba                           61022 
šartka     škartka (říd.)                 61022 
šaščí      šaškovský (říd.)               61023 
šaškářka   žena dělající si šašky (nář.)  61023 
šaškovný   žertovný (zast.)               61023 
šatařka    švadlena šijící šaty           61024 
šatečka    šátek (zdrob.)                 61024 
šatlavář   kdo byl v šatlavě (zast.)      61025 
šavelný    týkající se šavle (říd.)       61026 
šavlař     šermíř se šavlí                61026 
šavlista   šermíř šavlí                   61026 
šábor      stará obuv (nář.)              61009 
šáchořina  šáchorovité rostliny (říd.)    61011 
šálečina   rod lišejníků                  61015 
šálice     vojen. šálek na jídlo (říd.)   61015 
šálíček    šáleček (říd.)                 61015 
šámnout    učinit šouravý pohyb (nář.)    61017 
šámovat    hnojit šámou                   61018 
šámy       staré boty (nář.)              61018 
šápavý     šouravý (nář.)                 61020 
šástnout   praštit (nář.)                 61023 
šátkař     prodavač šátků                 61025 
šátrnost   šetrnost (nář.)                61026 
ščířitSe   zubit se (nář.)                61027 
ščór       štír (nář.)                    61027 
ščuřitSe   zubit se (nář.)                61027 
ščúr       štír (nář.)                    61027 
šebetat    šeptat (nář.)                  61027 
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šedavec    rod brouků                     61027 
šedavo     šeď                            61027 
šedavost   šedavé zbarvení                61027 
šedivice   jíl/slín šedé barvy            61028 
šedka      šedý kůň (říd.)                61029 
šedlička   švadlena (nář.)                61029 
šedobělý   šedobílý (říd.)                61029 
šedokrký   mající šedý krk (strnad)       61030 
šedolící   mající šedou líc (mangabej)    61030 
šedoun     druh žraloka                   61031 
šedovka    rouškatá houba                 61031 
šedozemě   půdní typ - šedozem            61031 
šejdit     chodit sem a tam (nář.)        61033 
šejdýř     mlynář v šejdovně              61034 
šekování   vydávání šeků                  61034 
šekovní    týkající se šeku               61034 
šelakosa   náhražka šelaku                61034 
šelestek   nepatrný šelest                61034 
šelování   přidávání glycerinu do vína    61035 
šepat      šeptat (říd.)                  61036 
šepavý     šeptavý (říd.)                 61036 
šepta      šeptající člověk (říd.)        61037 
šeptač     šeptal                         61037 
šepták     kdo zbytečně mluví (říd.)      61037 
šepty      citosl. šeptání                61038 
šerava     šero (říd.)                    61038 
šerád      šereda (zast.)                 61038 
šerákový   šerý, černý (říd.)             61038 
šerežán    serežán                        61039 
šerk       hřeb horolezeckých bot         61039 
šermicl    šarvátka (zast.)               61040 
šerooký    mající šeré oči                61040 
šerošedý   šedý do šera (říd.)            61041 
šerošerý   pradávný, dávno minulý (říd.)  61041 
šerota     šerost (říd.)                  61041 
šerovec    rod netopýrů                   61041 
šeřivo     šerá barva (říd.)              61042 
šeřivost   vlastnost něčeho šeřivého      61042 
šestistý   řadová číslovka                61046 
šestitón   šestitónový systém             61046 
šestky     šístky                         61047 
šetek      šotek (lid.)                   61048 
šetě       malý skřet (říd.)              61048 
ševčit     ševcovat (říd.)                61050 
šéfoušek   šéf (říd.)                     61032 
šéngajst   estét (pejor.)                 61035 
šéstrok    sedátko pro kočího (nář.)      61048 
šfoljice   rod ryb                        61051 
šibalina   šibalství (říd.)               61051 
šibák      pomlázka (nář.)                61051 
šibíkový   týkající se šibíku             61052 
šibra      plochý úlomek kamene (slang.)  61052 
šič        kdo šije (říd.)                61053 
šiďavý     klamavý (nář.)                 61053 
šifónek    bavlněná látka (zdrob.)        61054 
šifřička   tajná značka (zdrob.)          61055 
šijávat    šívat (nář.)                   61055 
šika       šikmá plocha (říd.)            61056 
šikanie    šikana (říd.)                  61056 
šikmice    šikmý divadelní praktikábl     61056 
šilha      šilhavý člověk (říd.)          61058 
šilt       štítek u čepice (lid.)         61059 
šimravka   svědivka                       61059 
šinggin    rod ryb                        61060 
šintovka   motyčka na okopávání           61060 
šiplat     šišlat                         61036 
širifka    sorta pšenice                  61062 
širočelý   mající široké čelo             61062 
širokatý   široký                         61063 
širokáč    rod brouků                     61063 
šiřice     volný kabát z bílé houně       61067 
šišatka    vřeckatá houba                 61068 
šišečka    malá šiška                     61069 
šiškat     vydávat zvuk ši                61069 
šišlavka   měkká sykavá souhláska (žert.) 61069 
šišmat     ohmatávat (nář.)               61069 
šišňátko   usmrkanec (říd.)               61069 
šišolebý   mající šišatou hlavu (říd.)    61069 
šišveří    léčivá rostlina (nář.)         61070 
šitivo     šitíčko (lid.)                 61070 

šizuňský   šizuňkovi vlastní (říd.)       61071 
ší         citosl. konejšení              61051 
šídlačka   krajová odrůda hrušky (nář.)   61053 
šídlatý    podobný šídlu                  61053 
šídlec     rod brouků                     61053 
šídlenka   rod much                       61053 
šífařina   zaměstnání šífaře              61054 
šíjnatý    mající mohutnou šíji           61055 
šíjní      šíjový                         61055 
šípkově    jako šípek                     61061 
šípnout    vystřelit šíp (říd.)           61061 
šířivý     šířící se (říd.)               61068 
šířník     rod brouků                     61068 
šístička   karetní hra (zdrob.)           61068 
škarteka   lístek papíru, škartka (zast.) 61074 
škartle    škartka (zast.)                61074 
škemr      škemrání                       61075 
škíz       škýz                           61076 
šklebna    mračící se žena                61077 
šklibna    šklebivá žena (říd.)           61077 
šklíbky    dárky poztrác.Mikulášem (říd.) 61077 
škňořit    kňourat (říd.)                 61077 
škňoural   kňoural (říd.)                 61077 
škobrcat   klopýtat, škobrtat (říd.)      61077 
škodník    škůdce (říd.)                  61098 
školně     školsky (říd.)                 61083 
škopkař    výrobce/prodavač škopků        61085 
škrabař    škrabák/písař                  61087 
škrable    druh škrabky (říd.)            61088 
škrablo    druh škrabky (říd.)            61088 
škrabota   neúrodné pole (říd.)           61089 
škraka     škvarky škvař. na mléce (nář.) 61089 
škrákot    kvákání (říd.)                 61089 
škrbotat   koktat (říd.)                  61090 
škrobič    šlichtař                       61092 
škrobově   jako škrob                     61092 
škrp       opotřebovaná těžká obuv (nář.) 61092 
škrtačka   ometené koště (nář.)           61093 
škrtavka   krajová odrůda hrušek (nář.)   61093 
škrtálek   novinář, spisovatel (říd.)     61093 
škrunění   kňučení, fňukání               61095 
škrunkat   kručet (říd.)                  61095 
škrznout   škrtavě bouchnout (nář.)       61095 
škubač     pes zbyteč. škuboucí ulov.zvěř 61095 
škubanec   trocha něčeho naškubaného      61095 
škubla     řeznický škrabák               61096 
škudlán    vrabec (nář.)                  61097 
škula      skulina (lid.)                 61098 
škumpina   středomořský keř - škumpa      61098 
škůra      kůže (nář.)                    61098 
škvorčet   kručet (nář.)                  61100 
škvrčivě   kručivě, drnčivě               61100 
škvrčivý   vydávající škvrčení            61100 
škýbrnit   přepjatě spořit (nář.)         61101 
škýbrník   přepjatě spořivý člověk (nář.) 61101 
škýmavý    vrzavý (nář.)                  61101 
šlaček     stopa (nář.)                   61101 
šlahačka   šlehačka (nář.)                61101 
šlahavý    šlehavý (nář.)                 61102 
šlahnout   šlehnout (nář.)                61102 
šlachačka  pomlázka (nář.)                61102 
šlamař     kdo těží z důlní vody uhel.kal 61103 
šlamařit   těžit uhelný kal z důlní vody  61103 
šlapárna   část závodu, kde se něco šlape 61104 
šlapkat    cupitat                        61105 
šlatec     svlačec (lid.)                 611O6 
šláček     stopa (nář.)                   61101 
šláčka     stopa (nář.)                   61101 
šlehadlo   zařízení na šlehání            61107 
šlehák     zařízení na šlehání            61107 
šlehání    žíly a skvrny na uměl.kamenech 61107 
šlehový    týkající se šlehu              61108 
šlejféř    brusič (zast.)                 61110 
šlempa     zahušť.výpalky (cukrov.slang.) 61110 
šlepek     dětská košilka (nář.)          61111 
šlich      rudní měl                      61111 
šlingle    poutko k zapínání (slang.)     61111 
šlofpelc   kožich na spaní (zast.)        61111 
šloumat    šumět (říd.)                   61111 
šloumavý   šumivý (říd.)                  61112 
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šluknout   polknout kouř při šluknutí     61112 
šmaja      kořalka (nář.)                 61112 
šmarhák    zajíc (slang.)                 61113 
šmarn      trhanec (lid.)                 61113 
šmašle     spratek-kůže z nedonoš.telete  61113 
šmejček    saně na vožení hnoje (nář.)    61114 
šmejčkař   řidič šmejčku-sání na hnůj     61114 
šmejda     šmejdil                        61114 
šmejhol    přesekané silněj. větve (nář.) 61114 
šmejk      saně na vožení hnoje (nář.)    61114 
šmekendr   labužník (nář.)                61114 
šmerkous   pomlázka (nář.)                61115 
šmerkust   pomlázka (nář.)                61115 
šmidly     citosl. šmidlání               61115 
šminkový   týkající se šminek             61116 
šmitna     mincířská dílna (zast.)        61116 
šmírat     šimrat (říd.)                  61116 
šmírečka   kočuj. divad.společnost (nář.) 61116 
šmodrhel   bylina (kyprej)                61116 
šmolíček   malý človíček (říd.)           61117 
šmolík     malý člověk (říd.)             61117 
šmouhově   se šmouhami                    61117 
šmouřit    kabonit                        61118 
šmukový    týkající se šmuku              61118 
šmyčec     smyčec (říd.)                  61118 
šmýk       citosl.smýkavého pohybu (říd.) 61118 
šmýrat     namáhavě se pohybovat (říd.)   61118 
šněrka     šněrovací bota (říd.)          61119 
šněrovák   šněrovací bota (říd.)          61119 
šnitlink   pažitka (lid.)                 61119 
šnitlík    pažitka                        61119 
šnodlík    provázek na konci biče (nář.)  61119 
šnorer     žebrák (slang.)                61119 
šnubart    kníry pod nosem (říd.)         61120 
šnuptychl  kapesník (lid.)                61120 
šňapáček   ohnutý nožík                   61118 
šňůrovat   značit šňůrou hrany trámu      61121 
šoflésně   šoufl                          61122 
šola       mořská ryba-platýs             61122 
šomítat    ryhle pohybovat (nář.)         61122 
šoň        jelenovitý savec               61122 
šorcařka   švadlena šijící šorce (zast.)  61122 
šorcpelc   dlouhý kožich (zast.)          61122 
šoreček    krojová sukně (nář.)           61122 
šornovat   plečkovat                      61122 
šosatec    šosácký člověk (říd.)          61123 
šosový     týkající se šosu               61123 
šotkový    šotkovský (říd.)               61124 
šoulák     cestička pro šoulačku          61124 
šoupadlo   zařízení k uzavírání rour      61125 
špačkový   špačku vlastní                 61127 
špadun     ryba                           61127 
špargán    rostlina-zerav                 61130 
šparka     skulina                        61130 
šparník    bidlo k plavení dříví          61130 
špasetle   špásy (říd.)                   61130 
špaták     špatný člověk (říd.)           61131 
špatovat   špatně o něčem/někom mluvit    61132 
špádista   hráč špádů (říd.)              61127 
špáneček   malý špánek (nář.)             61129 
špáratý    mající špáry                   61130 
špečíček   slanina (zdrob.-říd.)          61132 
špedice    spedice (lid.)                 61132 
špeheř     vyzvědač (zast.)               61132 
špehunk    špehování                      61132 
špekáč     špekový buřt (říd.)            61133 
špelit     porazit (nář.)                 61134 
špenda     bochánek pro chudé...          61134 
šperejs    tyč u stavu (nář.)             61135 
špetánek   trošičku                       61136 
špetitSe   upejpat se (nář.)              61136 
špetivě    se špetením (nář.)             61136 
špetovat   odměřovat po špetkách (nář.)   61137 
špetýtek   špetička (říd.)                61137 
špéchanec  strčení, žďuchanec (nář.)      61133 
špicfrak   druh fraku (zast.)             61137 
špicový    týkající se špice              61138 
špičatec   rod brouků                     61138 
špičec     rod brouků                     61138 
špičkoň    rod brouků                     61139 

špinděra   skrblík, lakomec               61142 
špinet     spinet (zast.)                 6 558 
špinidlo   špinavá osoba (říd.)           61142 
špinta     lest/úskok (nář.)              61142 
špiónek    vyzvědač (zdrob.)              61143 
špiterák   chudý nuzný ubožák (nář.)      61144 
špížkový   obvyklý ve špížce              61144 
špláchota  šplíchání (říd.)               61145 
šplechtna  klepna (nář.)                  61145 
šplhací    sloužící ke šplhání            61145 
šplich     šplíchání (říd.)               61146 
šplochta   nedobrý nápoj (říd.)           61147 
šplouchně  šplouchající se dítě (říd.)    61148 
šplun      šplouchání (říd.)              61148 
šporťák    člen. sport. redakce (slang.)  61148 
špotavý    šmatlavý (nář.)                61148 
špráchota  mluvka (nář.)                  61148 
šprejl     špejl (říd.)                   61149 
šprlínko   brlínka (říd.)                 61149 
šprotař    obchodník se šproty            61149 
šprtala    kulhavý člověk (lid.)          61149 
šprudl     karlovarské vřídlo             61150 
šprudlák   kvedlačka (nář.)               61150 
šprycle    příčel žebříku (lid.)          61151 
špumante   italské šumivé víno-spumante   61151 
šrafáž     šrafování                      61152 
šramka     šramačka                       61152 
šrapák     šrapnel (slang.)               61153 
šrámat     hmatat (nář.)                  61152 
šroták     šrotovník                      61154 
šrotéřka   šrotéřova žena (zast.)         61154 
šrotovák   šrotovník (lid.)               61154 
šrotýřka   šrotéřova žena (zast.)         61154 
šroubař    výrobce šroubů (říd.)          61154 
šroufka    druh dýmky (nář.)              61156 
šrúfečka   dýmka (zdrob.-nář.)            61156 
ššách      citosl. šustivého temněj.zvuku 61156 
štafalec   kus (nář.)                     61157 
štamprla   stopka na likéry (nář.)        61158 
štandář    četník (zast.)                 61159 
štant      prodavačský stánek (nář.)      61159 
štatura    postava (lid.)                 61161 
štatúra    postava (lid.)                 61161 
štaubky    volný den, kdy se uklízí úřad  61161 
štábík     štábní důstojník (říd.)        61157 
štácle     stanice (nář.)                 61157 
štel       mydlářský louh (slang.)        61165 
štelážka   polička                        61165 
šteníř     sloup v lešení (zast.)         61166 
štentnýř   čapové zaříz. výtoku rybníka   61166 
štercíř    tulák (zast.)                  61169 
štěble     příčel (nář.)                  61163 
štěbonit   štěbetat (říd.)                61163 
štěchtat   rychle klapat zobákem (nář.)   61164 
štěklík    hubatý člověk (říd.)           61165 
štěkloun   štěkající pes                  61165 
štěkoun    pes                            61165 
štěkule    hubatá hádavá žena             61165 
štěmrat    šťourat (říd.)                 61165 
štěniční   týkající se štěnic (říd.)      61166 
štěnka     líha                           61166 
štěpidlo   látka působící štěpení         61167 
štěpitel   odborník v štěpování           61167 
štěpní     štěpný (říd.)                  61167 
štěpovna   ovocný sad, štěpnice (říd.)    61168 
štěpta     špetka (nář.)                  61168 
štěrb      zub na noži/meči (říd.)        61168 
štěřit     cenit zuby (nář.)              61170 
štětař     kdo pracuje se štětem          61171 
štětiní    štětiny (říd.)                 61172 
štětit     štětovat                       61172 
štětivý    durdivý (říd.)                 61172 
štifták    chovanec štiftu (zast.)        61173 
štihly     chůdy (říd.)                   61173 
štikáč     prut na štiky                  61175 
štikáček   malý prut na štiky             61175 
štikerka   vyšívačka (lid.)               61175 
štikovák   druh rybářského prutu          61175 
štilipat   vydávat zvuk štilip (o vrabci) 61175 
štimovat   ladit                          61175 
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štinkat    plakat (nář.)                  61175 
štinkavý   plačtivý (nář.)                61175 
štint      ryba-koruška                   61175 
štiřikat   šveholit, cvrlikat (říd.)      61179 
štíhlec    rod brouků                     61174 
štíhloň    rod brouků                     61174 
štípadlo   ostrý klín ke štípání dříví    61176 
štípí      štěpy (říd.)                   61177 
štírat     škvařit (říd.)                 61178 
štírče     štíře (říd.)                   61178 
štírový    týkaj. se štírů                61179 
štířivě    hašteřivě (říd.)               61179 
štítec     malý štít (říd.)               61180 
štítnice   štítná žláza                   61181 
štítní     štítový                        61181 
štopečka   stupečka                       61183 
štrajpán   přívora ve stáji (nář.)        61186 
štrajt     hádka (nář.)                   61186 
štramfál   velký krajíc chleba            61187 
štráfa     pruh (lid.)                    61186 
štrejchat  stírat (lid.)                  61187 
štrpnout   cvrnknout (nář.)               61188 
štruksky   kalhoty ze štruksu             61188 
štrumty    citosl. zvuku basy             61188 
štruzok    slamník                        61188 
štrychák   odrůda holuba s prouž.na kříd. 61189 
štuba      světnice v koncentrač. táboře  61189 
študiós    student (zast.)                6 853 
študovna   studovna (zast.)               6 854 
študovní   studovní (zast.)               6 854 
štufa      kus horniny (říd.)             61190 
štula      svodnice-odvádí vodu z polí    61191 
štumf      povyk/výtržnost (zast.)        61191 
štupa      surová rtuť                    61191 
štůčka     stůčka                         6 850 
štvaně     pronásledovaně (říd.)          61192 
štvoun     pilný student (slang.)         61193 
štychar    druh rýče                      61193 
štyrák     kůň štýrského plemena          61193 
štýble     bota (nář.)                    61193 
štýšek     štych (zdrob.)                 61193 
štývlet    bota (nář.)                    61193 
šťafec     kus                            61157 
šťakýlek   kousíček suché větve (nář.)    61158 
šťapec     drobet (říd.)                  61159 
šťavnat    překypovat vel. ochotou (říd.) 61162 
šťákloví   haraburdí (nář.)               61158 
šťáračka   ledajaká práce (říd.)          61159 
šťárák     drátek na šťárání v dýmce      61159 
šťávec     rod brouků                     61161 
šťávník    rod brouků                     61162 
šťávomil   rod brouků                     61162 
šťávový    týkaj. se šťávy                61162 
šťouchaný  rozmačkaný                     61184 
šťouchavý  vrážející do něčeho            61184 
šťouplý    štíhlý (nář.)                  61184 
šťourka    šťoural (říd.)                 61185 
šťuchavý   šťouchavý                      61184 
šťukat     škytat (nář.)                  61190 
šťukavec   rdesno ptačí (lid.)            61190 
šudlat     patlat (nář.)                  61194 
šudlatSe   patlat se (nář.)               61194 
šudlon     venkovská muzika (nář.)        61194 
šudlonář   učastník šudlonu, šumař (nář.) 61194 
šudlonek   venkovská muzika (zdrob.-nář.) 61194 
šukačka    dětská hra na schovávanou      61194 
šukaná     dětská hra s kuličkami         61195 
šulařka    krabice na peníze ... (nář.)   61195 
šulava     candát                         61195 
šulánky    bramborové šišky (nář.)        61195 
šulctví    rychtářství (nář.)             61195 
šulfrán    německý škol. spolek (nář.)    61195 
šulič      šidař (říd.)                   61195 
šulkatý    ošemetný, šulící (říd.)        61195 
šumání     šumění (zast.)                 61196 
šumberka   mlynářská sekyra               61196 
šumerský   sumerský                       61197 
šumka      polský tanec                   61197 
šumotat    šumět                          61198 
šumr       poprask (říd.)                 61198 

šundál     špatná bota                    61198 
šunkově    jako šunka                     61198 
šupanda    šupačka                        61199 
šupáctvo   šupáci (říd.)                  61199 
šupinný    šupinatý (říd.)                61200 
šupílek    malý šuplík (říd.)             61200 
šupovací   hnanecký (říd.)                61201 
šurfovat   pokusně kutat (slang.)         61201 
šusák      střelmistr (slang.)            61202 
šuškálek   šiřitel poplaš. zpráv (zdrob.) 61203 
šušknout   šuškavě pronést                61203 
šut        kopnutí do míče (slang.)       61203 
šutovat    kopat do míče (slang.)         61204 
šú         citosl. plašení                61193 
šůt        rozedraný střevíc (nář.)       61203 
švabuška   brambora (nář.)                61204 
švachola   mluvka (nář.)                  61206 
švachtat   čvachtat                       61206 
švajcák    druh jetele (lid.)             61206 
švábek     bob (zdrob.)                   61204 
švác       citosl. prudkého pádu (nář.)   61204 
švátořit   švitořit (nář.)                61207 
švejdák    švédský jetel                  61207 
švejďák    švédský jetel                  61207 
šverec     podloudník (nář.)              61208 
šverkat    oštipovat zobákem (říd.)       61208 
švihlatý   svižný (nář.)                  61210 
švihlec    rod brouků                     61210 
švintlík   švihák (zast.)                 61212 
švirgat    šilhat (nář.)                  61212 
švrlák     kvedlačka (nář.)               61213 
tabačář    pěstitel tabáku                7   1 
tabačina   tabák                          7   1 
tabáčkář   drobný pěstitel tabáku         7   1 
tabec      tabák (nář.)                   7   2 
tadlek     tadyhle (nář.)                 7   8 
tadykle    tady (nář.)                    7   8 
tadyto     tudy (nář.)                    7   8 
tagalový   zhotovený z tagalu             7   9 
taguán     hlodavec                       7   9 
tahanina   sentimentální literár. výtvor  7  10 
tahákový   týkající se taháku             7  10 
tahátko    nástroj na tahání              7  11 
tahově     v souvislosti s tahem          7  15 
tachina    rod much                       7  15 
tachinosa  choroba housenek               7  15 
tachofor   typ elektr. dopravy            7  15 
tachyfor   typ elektr. dopravy            7  15 
tachygram  tachogram                      7  15 
tachyurie  rychlé vyluč. moče z ledvin    7  16 
tajasu     cizokrajný savec               7  16 
tajitka    motýlokvětá bylina             7  19 
tajno      tajné místo / tajně (říd.)     7  19 
tajomluv   jinotaj                        7  20 
tajový     působící tání                  7  20 
takavý     přisvědčující (říd.)           7  23 
takévěda   špatná nedokonalá věda (říd.)  7  23 
takhlec    takhle (lid.)                  7  23 
takhlen    takhle (lid.)                  7  23 
takle      takhle (lid.)                  7  23 
taklec     takhle (lid.)                  7  23 
taklek     takhle (lid.)                  7  23 
taklen     takhle (lid.)                  7  23 
takloví    takeláž                        7  24 
taktírka   taktovka (říd.)                7  26 
taktom     takto (nář.)                   7  27 
takť       tak (zast.)                    7  26 
talentný   talentovaný (říd.)             7  29 
talíří     nádobí (nář.)                  7  30 
talpa      krtek                          7  31 
tamara     směs ke kořenění omáček        7  32 
tamarový   týkaj. se tamary-směsi koření  7  32 
tamhlec    tamhle (lid.)                  7  33 
tamhlenc   tamhle (lid.)                  7  33 
tamp       konec lana/řetězu              7  34 
tanáza     enzym-esteráza                 7  35 
tancovní   taneční (říd.)                 7  36 
tancový    týkaj. se tance (říd.)         7  36 
tančilka   rod much                       7  36 
tančiště   místo kde se tančí (říd.)      7  36 
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tandemní   tandemový                      7  37 
tangýrka   tangýrovací folie              7  38 
tanoform   léčivo-střevní dezinfekce      7  39 
tanokol    léčivo obsahující tanin        7  39 
tantovat   šidit, klamat (zast.)          7  40 
tapestra   druh koberce                   7  41 
tapicír    čalouník (zast.)               7  40 
tapis      druh koberce                   7  41 
tarač      psí rasa                       7  41 
tarant     odrůda vinné révy              7  42 
tarasivý   tarasící (říd.)                7  42 
tartasný   týkající se tartasu            7  44 
tartofle   houba lanýž (zast.)            7  44 
tasný      schopný k tasení (říd.)        7  45 
taštice    taška (říd.)                   7  46 
tatarec    pomlázka (nář.)                7  46 
tataříče   tatarské dítě (říd.)           7  47 
taterník   tatranský turista (říd.)       7  47 
tatěk      otec                           7  47 
taťáček    tatínek (říd.)                 7  46 
taťuš      otec                           7  49 
taufr      novokřtěnec                    7  49 
tavnice    tavicí pec (říd.)              7  49 
tavole     druh prken                     7  49 
taxovní    týkající se tax                7  52 
tažečka    dělnice v hutích               7  53 
taženice   puška s taženou hlavní (říd.)  7  53 
tažňový    týkající se tažně              7  53 
tábořík    menší tábor (říd.)             7   4 
tábůrek    menší tábor (říd.)             7   7 
táčkový    týkaj. se táček                7   7 
tádá       citosl. zvuku trubky           7   8 
tákavý     přisvědčující (říd.)           7  23 
tákloví    takeláž                        7  24 
tálník     druh nádeníka                  7  31 
tápal      druh rybářské sítě             7  40 
tázalka    žena která se ráda vyptává     7  52 
tázavec    tazatel (říd.)                 7  52 
tealin     náhražka čaje                  7  54 
teallit    přírodní sirník cíničitý       7  54 
tebichář   obchodník s koberci            7  54 
tefifon    zař.k zázn.zvuku na zvl.filmu  7  57 
tegofan    prostředek k lepení překližek  7  57 
tejkanec   druh jemného pečiva (zast.)    7 345 
tejnost    tajnost (zast.)                7  60 
teklička   tečka (říd.)                   7  60 
tekový     týkající se teky               7  61 
telefot    přístr. k vysíl.optic.signálů  7  63 
teletín    chlév pro telata (říd.)        7  66 
telmatý    velmi tlustý (zast.)           7  67 
temenatý   vysoký (říd.)                  7  70 
temnař     rod brouků                     7  70 
temnec     rod brouků                     7  71 
temnítko   filtr snižuj. intenzitu obrazu 7  72 
temnojas   málo jasné světlo (říd.)       7  72 
temnook    rod brouků                     7  73 
temnout    temnět (říd.)                  7  74 
temovač    kdo provádí temování           7  75 
tempovat   časovat, pohyb. se v tempech   7  77 
tempovka   druh šachové úlohy             7  77 
tenato     síť k lapání ptáků             7  79 
tenatový   týkaj. se tenat                7  80 
tenčina    něco tenkého                   7  80 
tenčířit   dělat tenčíře (slang.)         7  80 
tendlec    tenhle (lid.)                  7  81 
tenhlec    tenhle (lid.)                  7  81 
tenhleno   tenhle (lid.)                  7  81 
tenis      lehká tkanina                  7  82 
tenka      tyčinka (nář.)                 7  82 
tenkota    tenkost (říd.)                 7  82 
tenkráde   tenkrát (lid.)                 7  82 
tenlie     savec                          7  83 
tenorský   tenoristický                   7  84 
tensa      římský slavnostní vůz (říd.)   7  84 
tentativ   pokus, snaha (kniž.)           7  85 
tentéž     tentýž (zast.)                 7  85 
tenučký    tenoučký (nář.)                7  86 
tenůrek    tenorek (říd.)                 7  84 
tenzona    provensálská básnická forma    7  86 
tepač      tepec                          7  87 

tepačský   týkající se tepače             7  87 
tepala     okvětní lístky (od tepalum)    7  87 
tepatel    kdo tepá (říd.)                7  87 
tepeřit    tepat, bít (říd.)              7  87 
tepichář   obchodník s koberci            7  54 
teplák     tepláky (říd.)                 7  88 
teplet     stávat se teplým (říd.)        7  88 
terabit    vykračovat si (nář.)           7  91 
teras      rod žlabatek (hmyz)            7  91 
tercina    strofický útvar                7  93 
tereben    terpentýnová silice            7  93 
terem      ruské panské sídlo             7  94 
teremský   hrozný, velký (nář.)           7  94 
terestní   pozemní, terestrický           7  94 
terénně    terénově                       7  94 
teriérka   fena teriéra                   7  95 
ternárný   ternární, potrojný (říd.)      7  96 
territ     druh trhaviny                  7  97 
teřichatý  břichatý (říd.)                7  97 
tesač      kdo provádí tesání (říd.)      7  98 
tesačka    širočina (říd.)                7  98 
teskle     teskně (říd.)                  7  99 
tesknout   tesknit (říd.)                 7 100 
teslík     dvojitá sekyra                 7 100 
tesnout    seknout (říd.)                 7 102 
tesoví     hrubá dřevěná podlaha (říd.)   7 103 
tetel      tetelení                       7 106 
tetěný     jsoucí ze strany tety (zast.)  7 106 
tetičkář   donašeč klevet                 7 106 
tetinský   tetičkovský (říd.)             7 106 
tetomila   ctitelka tet (říd.)            7 107 
tetrapol   druh textilního mýdla          7 108 
tetrle     teta (říd.)                    7 108 
tetrodon   rod ryb                        7 108 
tetřevčí   tetřívčí                       7 108 
tetula     teta (říd.)                    7 109 
tetuška    teta (říd.)                    7 109 
teťula     teta (říd.)                    7 109 
texl       obuvnický hřebík               7 109 
texlovat   zatloukat texle-obuv. hřebíky  7 109 
textilit   papírová příze                 7 109 
těbůh      citosl. silného podivu         7  54 
těhlík     platina-hák na tkalc. stavu    7  57 
těchuplný  plný útěchy (bás.)             7  59 
tělomrsk   tělocvik (slang.)              7  69 
tělovina   pleťová barva (říd.)           7  69 
tělovost   vlastnost něčeho tělového      7  69 
těmlov     kozí kůže na dudách            7  70 
těr        proříznutí (říd.)              7  91 
těseň      shluk (říd.)                   7  99 
těsnič     kdo se zabývá těsněním         7 101 
těsnidlo   prostředek k těsnění           7 101 
těžidlo    závaží k zatěžování forem      7 111 
těžník     těžiště (říd.)                 7 115 
těžnost    schopnost skýtat nerosty       7 115 
thalassa   řecký název moře               7 115 
thalidie   tělíska slouž.k veget.rozmnož. 7 115 
the        citoslovce překvapení (říd.)   7 116 
thor       thorium                        7 122 
thulit     nerostná odrůda zoisitu        7 122 
thym       tymián (říd.)                  7 122 
tche       citosl. zachechtnutí (říd.)    7 123 
tchořisko  tchoř                          7 123 
tiátr      divadlo (zast.)                7 123 
tiátrum    divadlo (zast.)                7 123 
tikací     vydávající tikot               7 127 
tikový     týkající se tiku               7 124 
tiktakat   vydávat tikání (říd.)          7 128 
tilípat    štěbetat (říd.)                7 128 
tim        citosl. napodob. zvuky ptáků   7 128 
tinkat     dušeně zvonit/cinkat (říd.)    7 129 
tinkavý    dušeně zvonivý                 7 129 
tinťatSe   obírati se příliš s něčím      7 129 
tinťavý    titěrný (nář.)                 7 129 
tipařina   zaměstnání tipařů (říd.)       7 130 
tisák      tisek (říd.)                   7 131 
tiskač     tisk. zařízení tkalc.stavů     7 135 
tiskadlo   přístroj k tištění jízdenek    7 135 
tisovitý   červenohnědý, tisovatý (zast.) 7 137 
tišidlo    prostředek k tišení (říd.)     7 137 
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titanatý   obsahující dvojmocný titan     7 138 
titanitý   obsahující trojmocný titan     7 139 
titikat    vydávat zvuky ti-ti            7 140 
titovka    skupina jablek ruského původu  7 140 
titvořit   pitvořit (zast.)               7 142 
tiziánka   žena s tizián.-červenými vlasy 7 142 
tí         citosl. napodob. zvuky ptáků   7 123 
tíhyplný   tísnivý (říd. a básn.)         7 125 
tísnidlo   něco tísnícího (říd.)          7 137 
tísnitel   pronásledovatel (říd.)         7 137 
tísnivo    tísnivě                        7 137 
tísnota    tíseň (říd.)                   7 137 
tížnost    poloha lodi vzhl.k rozlož.nákl 7 143 
tjó        citosl. posměchu               7 143 
tjudú      citosl. zvuku hudby            7 143 
tkadličí   tkalcovský (říd.)              7 144 
tkalcka    tkalcovka (říd.)               7 144 
tkácký     tkalcovský (říd.)              7 143 
tkádlo     tkaní                          7 144 
tl         citoslovce jemného fouknutí    7 147 
tlačírna   podnik vyráběj. lisované zboží 7 147 
tlačník    část soustruhu                 7 148 
tlachna    tlachavá žena (říd.)           7 149 
tlamácet   tlachat, žvanit (nářeč.)       7 149 
tlamák     savec - urana                  7 573 
tlaměnka   tlamička (říd.)                7 150 
tlápot     tlapání (říd.)                 7 151 
tlí        tlení (říd.)                   7 152 
tloušti    na tloušťku (říd.)             7 154 
tlouštka   tloušťka                       7 154 
tlučec     niněra                         7 154 
tlučový    týkaj. se tluče                7 154 
tlukat     tlouci se (říd.)               7 154 
tlukáček   tlouček                        7 154 
tlukoměr   plesimetr                      7 154 
tlumidlo   tlumicí zařízení               7 155 
tlumitel   kdo tlumí (říd.)               7 155 
tlumně     zmirňujícím způsobem (říd.)    7 155 
tlupař     rod brouků                     7 157 
tlupat     podupávat (říd.)               7 157 
tlupový    týkající se tlupy              7 157 
tlustice   rod rostlin                    7 157 
tmelivý    dobře tmelící                  7 162 
tmelovat   zaplňovat tmelem               7 162 
tmělý      temný (říd.)                   7 163 
tmina      temnota                        7 163 
točák      čes. tanec/točivý vítr         7 164 
točičský   týkající se točiče             7 165 
točkový    týkající se točky              7 167 
toďkaj     tady (nář.)                    7 167 
tokoměr    přístroj na měření rychl. vody 7 168 
tokot      tokání (říd.)                  7 168 
tokoun     vačnatec                       7 168 
tol        tyl (zast.)                    7 168 
tolan      difenylacetylen                7 168 
toliká     tolik (nář.)                   7 169 
tomat      rajče                          7 171 
tomatově   s barvou tomat                 7 171 
tombach    tombak (zast.)                 7 171 
tonko      tonkové boby užív.ve voňavkář. 7 173 
tonsurka   čepička na tonsuru             7 174 
tontina    druh životní renty v 17.stol.  7 174 
topka      špetka (říd.)/ skvrna (nář.)   7 176 
topolář    rod brouků                     7 176 
torbový    týkající se torby              7 178 
totála     záběr větších celků z dálky    7 180 
toulit     tulit (říd.)                   7 312 
toužička   tužba (zdrob.)                 7 184 
toužilec   kdo po něčem touží (říd.)      7 184 
tovařit    vyrábět (říd.)                 7 186 
tovránek   turánek, laskavec (nář.)       7 186 
tó         citoslovce táhlého zvuku       7 163 
tónovaně   výrazně (říd.)                 7 174 
tradatá    citosl. rytmu hudby            7 187 
trady      citosl. naznač.hudbu (říd.)    7 189 
traghét    převoznická lodice (říd.)      7 190 
trachtér   majitel hostince (zast.)       7 191 
trachtina  traktace, hostina (lid.)       7 191 
trachtit   hostit (říd.)                  7 191 
trakehn    trakehnský kůň                 7 193 

trakta     traktace                       7 191 
traktýr    hostinec (zast.)               7 194 
tralářek   malé mřížoví z latěk           7 195 
tralážka   malé mřížoví z latěk           7 195 
trametka   rod hub                        7 195 
trampíř    tramp                          7 196 
tranše     zákop (říd.)                   7 203 
trapat     běžet (říd.)                   7 203 
trapota    trampota                       7 205 
trappový   týkající se trappu             7 205 
trasovní   týkající se trasování          7 206 
tratar     trakař (nář.)                  7 206 
tratárek   malý trakař (nář.)             7 206 
tratilen   lnička (nář.)                  7 206 
trativý    tratící se  (říd.)             7 207 
tratní     traťový (říd.)                 7 207 
tratově    podle tratí                    7 207 
traťař     běžec na delší tratě (slang.)  7 206 
trauman    člověk duševně chorý           7 208 
travař     kdo sklízí trávu               7 208 
travela    běhounek na dopřádacím stroji  7 209 
travelka   běhounek na dopřádacím stroji  7 209 
travice    tráva (říd.)                   7 209 
travinář   zemědělec zabýv.se trav.semeny 7 210 
traví      týkající se trávy (říd.)       7 209 
travně     trávově (říd.)                 7 211 
trádala    citosl. rytmu hudby            7 187 
trámcoví   trámčina-vlák. útvary v tkáni  7 195 
trámkový   tvořený trámkem                7 195 
trávec     rod brouků                     7 209 
trávidlo   látka podporující trávení      7 210 
trcek      střízlík (říd.)                7 212 
trčavý     vyčnívající (říd.)             7 212 
trčidlo    něco vyčnívajícího (říd.)      7 212 
trdlena    hloupá žena (nář.)             7 212 
trečaf     káď na vodu (nář.)             7 213 
trečap     káď na vodu (nář.)             7 213 
trečáfek   malá káď na vodu (nář.)        7 213 
trefina    zvěrolékařský nástroj          7 213 
trepkat    mírně klepat (říd.)            7 217 
treskový   vyrobený z tresek              7 218 
trestík    malý trest (říd.)              7 219 
tretkový   týkající se tretky             7 220 
trénásob   trojnásob (říd.)               7 216 
trénský    vozatajský                     7 217 
tréňácký   týkající se trénu (lid.)       7 216 
trhadlo    skarifikátor-odstraňovač mechu 7 221 
trhanice   přitesaný trámek k hotov. stěn 7 221 
trhatel    kdo něco trhá                  7 222 
trhánky    škubánky (nář.)                7 221 
triádyá    citosl. napodob. hudbu a zpěv  7 225 
tribální   kmenový (říd.)                 7 226 
tricouni   druh horolez. kování na boty   7 227 
triček     malý trik (říd.)               7 227 
trigla     ryba - štítník                 7 227 
trigona    rod včel                       7 228 
trigonon   starořecký hudební nástroj     7 228 
trichit    nerost v sopečném skle         7 228 
trichocyt  mateřská trichomová buňka      7 228 
trikáž     používání triků ve filmu       7 229 
trilili    citosl. zvuku hudby            7 229 
tringle    tkalcovské pravítko ...        7 230 
trinkelt   spropitné                      7 230 
trioecie   trojdomost                     7 230 
trional    uspávací prostředek            7 230 
tripla     trojnásobné zrychlení pohybu   7 230 
triplar    trojitý anastigmat             7 230 
triplont   triploidní generace            7 231 
tripotáž   horší stupeň ažiotáže          7 231 
trisalyt   potrojná sůl k pozlacování     7 231 
trišek     karetní hra (zast.)            7 231 
trkanec    rána rohy (říd.)               7 233 
trkáč      rohy (žert.)                   7 233 
trkola     přihlouplý člověk (říd.)       7 233 
trkoun     kdo trká (říd.)                7 233 
trlek      hlupák (zast.)                 7 233 
trnčice    trnka (říd.)                   7 234 
trnčička   trnitý keř (zdrob.)            7 234 
trnčina    trnka (říd.)                   7 234 
trnec      něco podobné trnu              7 234 
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trnitec    trnitý keř (říd.)              7 235 
trníplný   trnitý (říd.)                  7 235 
trnkovka   hůlka z trnky, trnovka         7 235 
trnovčí    trnité křoví (říd.)            7 236 
trnovina   trnoví (říd.)                  7 236 
trnoží     trnož (nář.)                   7 236 
trogovka   rouškatá houba                 7 237 
trochánek  troška (říd.)                  7 238 
trochek    trocha (říd.)                  7 238 
trochem    trocha                         7 238 
trochta    trocha (říd.)                  7 238 
trochylos  vnitřní část anuloidu          7 238 
trojačka   rozcestí na tři strany (říd.)  7 238 
trojan     východoslezský tanec           7 239 
trojatec   rod brouků                     7 239 
trojáček   tři spojené vějičky            7 238 
trojčárý   mající tři čáry                7 240 
trojčáří   skupina tři čar (říd.)         7 240 
trojdomý   druh rostlin                   7 241 
trojec     trojúhelník (zast.)            7 241 
trojený    trojčetný                      7 241 
trojhmat   souč.tvorba 3 tónů na strunách 7 241 
trojhrbý   mající tři hrby                7 242 
trojchlup  skupina tří chlupů (říd.)      7 242 
trojička   vosková svíce-trojkrutec       7 242 
trojklas   tři klasy na jednom stéble     7 244 
trojkolo   tříkolka (říd.)                7 244 
trojkruh   skupina tří kruhů (říd.)       7 244 
trojletí   období tří let (říd.)          7 244 
trojnice   trojice (říd.)                 7 245 
trojpakt   pakt uzavřený třemi mocnostmi  7 246 
trojpas    trojlist                       7 246 
trojplyn   potrojný plyn                  7 246 
trojroh    úhlopříčný trojúhelník         7 247 
trojroj    tři roje letounů ve svazu      7 247 
trojruký   mající tři ruce                7 247 
trojsměs   směs ze tří složek             7 248 
trojtělý   mající tři těla (říd.)         7 249 
trojuchý   mající tři ucha                7 249 
trojvrší   skupina tří vrchů              7 250 
trojvrub   triglyf                        7 250 
trojzubý   mající tři zuby                7 250 
trok       necky (říd.)                   7 250 
trolina    drolící se hmota (říd.)        7 251 
trolínek   malý udrolený kousek (říd.)    7 251 
tropovat   klusat - trapovat              7 252 
troskový   zbytkový, stopový (říd.)       7 253 
trouchař   rod brouků                     7 256 
trouchový  humózní                        7 256 
troupský   týkaj. se troupa-hlupáka       7 257 
trousivě   po jednom,v přestávkách (říd.) 7 258 
trp        citosl. hlasu cvrčka           7 258 
trpivost   trpělivost (říd.)              7 260 
trsavě     třaslavě (říd.)                7 261 
trsavý     třaslavý (říd.)                7 261 
trsisko    trs (říd.)                     7 261 
trsitSe    ježit se (říd.)                7 261 
trsí       zelí na poli jako krmení(nář.) 7 261 
trslička   chumáček (říd.)                7 261 
trstí      rákosový porost (říd.)         7 261 
trsť       třtina (říd.)                  7 261 
trtáč      tatrč (říd.)                   7 261 
trtkem     skákavě                        7 261 
trubáček   hráč na trubku (zdrob.-říd.)   7 261 
trubejš    mořský láčkovec                7 262 
trubina    roura (zast.)                  7 263 
trubný     trubní (říd.)                  7 264 
trubot     troubení (říd.)                7 264 
truda      trudovitost (říd.)             7 264 
truhlák    selský vůz s bedněním          7 266 
truldík    hlupák (říd.)                  7 269 
truňkař    piják (říd.)                   7 270 
trupla     nepálená cihla (nář.)          7 271 
trusový    týkající se trusu              7 272 
trustař    člen trustu                    7 272 
trustový   vztah. se k trustu             7 272 
truxa      hlupák (nář.)                  7 272 
trůneček   panovnic.sedadlo (zdrob.-říd.) 7 270 
tryl       trylek (říd.)                  7 274 
trylich    drilich                        7 274 

trypeta    rod mušek                      7 274 
trýb       výhonek                        7 273 
trýbek     stužka (říd.)                  7 273 
trýhubka   síť na chytání ptáků           7 273 
tržebna    místo kde se obchoduje (říd.)  7 276 
třapatět   třepit se (říd.)               7 277 
třapitSe   třepivě se dělit (říd.)        7 278 
třaplavý   hopkavý, třesavý (říd.)        7 278 
třasací    určený k třesení               7 278 
třasolka   konipas (říd.)                 7 280 
třásnit    tvořit třásně (říd.)           7 279 
třelka     žena zaměstnaná třením lnu     7 282 
třep       střep (obec.)                  6 832 
třepárna   místnost k protřepání prádla   7 283 
třepený    opatřený třepením (říd.)       7 283 
třesulka   třeslice (lid.)                7 286 
třevačka   žena zaměstnaná třením lnu     7 289 
třidlo     výstružník                     7 293 
třivý      třený                          7 300 
tříarový   mající tři ary                 7 289 
tříběžek   zajíc utíkající po 3 bězích    7 289 
třídeněk   dítě staré tři dny (říd.)      7 292 
třídení    období 3 dnů (zast.)           7 292 
tříděnka   rozvrh pořádání náklad. vlaků  7 292 
třídětý    mající tři děti (říd.)         7 292 
třídidlo   třídicí zařízení               7 292 
třídka     střídka (lid.)                 6 843 
tříhrbý    mající tři hrby                7 242 
tříhrot    trojhrot                       7 242 
tříkolí    spojení tří kol                7 244 
tříkrátý   trojnásobný (říd.)             7 294 
třílich    drilich (nář.)                 7 295 
třílitr    auto s obsahem válců 3 litry   7 295 
třípolní   trojhoný (říd.)                7 296 
tříselna   skladiště třísla               7 297 
třískově   pomocí třísk. soustruhu (říd.) 7 298 
tříslan    sůl kyseliny tříslové          7 298 
tříštič    tříštitel (říd.)               7 299 
tříština   úlomek (říd.)                  7 299 
třítaktí   metr. jednotka slož. z 3 taktů 7 249 
třívazný   trojvazný                      7 300 
třízvuk    souznění tří tónů              7 250 
třřř       citosl. chrčivého zvuku        7 302 
třtinný    třtinový (zast.)               7 302 
tubicin    trubač na římský pozoun        7 304 
tučnit     činit tučným                   7 305 
tučňácký   týkající se tučňáků            7 305 
tučňáčí    tučňácký                       7 305 
tudkaj     tady (nář.)                    7 306 
tudldy     citosl.zvuku hud.nástr. (říd.) 7 306 
tudlovat   hrát na foukací nástroj (říd.) 7 306 
tufr       násoska                        7 307 
tuhdas     onehdy (nář.)                  7 307 
tuhlec     tuhle                          7 307 
tuhlenky   zde (nář.)                     7 307 
tuhoučký   pěkně tuhý                     7 308 
tuch       pach zvěřiny v rozkladu        7 309 
tuismus    altruismus                     7 309 
tuitút     citosl. zvuku telef.signálu    7 309 
tukař      odborník v tucích (říd.)       7 309 
tukomyš    hlodavec                       7 310 
tukově     způsobem tuku podobným         7 310 
tukovitě   způsobem tuku podobným         7 311 
tul        tyl (říd.)                     7 311 
tulaj      tulej (říd.)                   7 311 
tulala     citosl. troubení               7 311 
tuláče     toulavé mládě (říd.)           7 311 
tuli       citosl. napodob. hudbu         7 312 
tulich     vodní rostlina                 7 312 
tulichový  pocházej. z tulichu-vod.rostl. 7 312 
tulipník   tulipánovník (říd.)            7 312 
tulka      toulka (říd.)                  7 183 
tulovaný   nielovaný                      7 313 
tum        citosl. zvuku dud              7 313 
tumbung    zlatá thajská mince            7 313 
tunajší    zdejší (nář.)                  7 314 
tunec      ryba                           7 314 
tunelné    poplatek za cestu tunelem      7 314 
tunina     maso z tuňáka                  7 315 
tunk       citosl. zvuku struny           7 315 
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tunkový    týkající se tunky              7 315 
tunolík    savec                          7 315 
tupák      tupý meč                       7 315 
tupivost   záliba v pomlouvání (říd.)     7 316 
tupkadia   indické lýkové vlákno          7 316 
tuplovač   dělník zabývaj. se tuplováním  7 316 
tuplšál    veliký šátek                   7 317 
tupltuch   dvojitě složený šátek          7 317 
tuplůvka   dvojitá podrážka (nář.)        7 317 
tupný      potupný (říd.)                 7 317 
tupoduchý  duševně tupý (říd.)            7 317 
tupolebý   omezený, zabedněný             7 317 
tuporohý   mající tupé rohy               7 318 
turáček    někdejší mince (zdrob.)        7 318 
turák      někdejší mince                 7 318 
turbovat   mařit, rušit (zast.)           7 320 
turčina    turečtina (říd.)               7 320 
turgenie   bylina-štětináč širolistý      7 321 
turmák     tvrdohlavec (nář.)             7 322 
turnajec   účastník turnaje (říd.)        7 322 
turnajní   turnajový (zast.)              7 322 
turnerit   nerost-odrůda monazitu         7 322 
turně      skalnatý horský vrchol (nář.)  7 322 
turnýra    společenská obratnost (zast.)  7 323 
turnýř     zápasník v turnaji (zast.)     7 322 
turňa      skalnatý horský vrchol (nář.)  7 322 
turovitý   turu podobný (říd.)            7 323 
turový     tuří (říd.)                    7 323 
tusklý     jsoucí bez lesku               7 324 
tutéž      na témž místě (zast.)          7 325 
tutě       tuhle (nář.)                   7 324 
tutěnka    slepička                       7 325 
tuzemní    tuzemský (říd.)                7 325 
tužák      tužidlo na tvaroh              7 326 
tužec      součást kružítka               7 326 
tužina     tuhá látka (říd.)              7 326 
tužitel    kdo něco tuží (říd.)           7 326 
tužítko    přítužník                      7 326 
túl        tyl (říd.)                     7 311 
túlala     citosl. troubení               7 311 
tútat      houkat (o autech)              7 325 
tútú       auto (dětsky)                  7 325 
tůňkový    týkající se tůňky              7 315 
tůňovitý   mající četné tůně (říd.)       7 315 
tůňový     týkaj. se tůně (říd.)          7 315 
tvarebný   tvárný (říd.)                  7 327 
tvářenka   maska (říd.)                   7 330 
tvořisko   tvor (říd.)                    7 332 
tvořivo    látka (zast.)                  7 333 
tvrdásek   tvrďásek (říd.)                7 334 
tvrdina    tvrdá kompaktní hornina (říd.) 7 334 
tvrditel   kdo něco tvrdí (říd.)          7 334 
tvrdivka   nosní nádor                    7 335 
tvrdokov   tvrdý kov (říd.)               7 335 
tvrdoš     suk-pahorek tvoř.tvrd.horninou 7 336 
tvrďoch    tvrdý člověk (říd.)            7 335 
tyá        citosl. táhlého zvuku          7 340 
tyátrník   divadelník-loutkař (říd.)      7 341 
tyčařský   týkaj. se tyčaře               7 341 
tyčitel    kdo něco vytyčuje (říd.)       7 341 
tydlem     volání na perličky (nář.)      7 342 
tyfista    nemocný tyfem (slang.)         7 343 
tyglový    týkající se tyglu              7 343 
tygrovat   dělat pruhy podob.tygřím(říd.) 7 344 
tygřičí    vlastní tygřicím (říd.)        7 344 
tygřit     řvát jako tygr (říd.)          7 344 
tykač      prst ukazovák (říd.)           7 344 
tykavec    kdo si s někým tyká (říd.)     7 345 
tykavý     týkající (říd.)                7 345 
tylili     citosl. zvuku hudby            7 346 
tylý       otylý (říd.)                   7 347 
tymiánek   tymián (zdrob.)                7 347 
tynout     tonout (nář.)                  7 347 
tyo        citosl. ptačího zpěvu          7 348 
typař      člověk dávající rady a pokyny  7 349 
typik      typikon (říd.)                 7 349 
typismus   snaha o typičnost (říd.)       7 350 
typovaný   provedený jako typ             7 351 
tyrac      zvěrolékař (nář.)              7 351 
tyraník    tyran (zdrob.)                 7 352 

tyřet      teřet (říd.)                   7  97 
tysonit    šesterečný nerost              7 354 
tytlíček   chalaza                        7 354 
tyun       citosl. ptačího zpěvu (říd.)   7 354 
tyx        citosl. ptačího zpěvu (říd.)   7 354 
týlí       zátylí (říd.)                  7 346 
týlko      týl (zdrob.)                   7 346 
týrací     určený k týrání                7 351 
týřit      trouchnivět                    7 354 
týýý       citosl. zvuku píšťal           7 354 
ťach       citosl. ptačího hlasu (říd.)   7  15 
ťapkal     kdo ťapká                      7  41 
ťá         citosl. hlasu kavky            7   1 
ťákavý     křičící jako kavka (říd.)      7  23 
ťápatý     rousnaty (říd.)                7  40 
ťápě       tlapka (říd.)                  7  40 
ťopat      drobně ťukat (říd.)            7 174 
ťuhýčí     ťuhýku vlastní                 7 309 
ťuhýkat    kvikavě se ozývat              7 309 
ťujíkat    kvíkavě se ozývat              7 309 
ťukací     provozovaný ťukáním            7 309 
ťukačka    hra s ťukáním knoflíků (nář.)  7 309 
ťukový     namátkový (říd.)               7 311 
ťulpasky   hloupě (říd.)                  7 313 
ťupi       cit. zvuku drob.krůčků (říd.)  7 316 
uavá       citosl. vyjadř. radost (říd.)  7 356 
uáh        citosl. sténání                7 356 
ubahněný   bahnem zanesený (říd.)         7 356 
ubásnit    básněním vytvořit (říd.)       7 356 
ubdělý     bděním unavený (říd.)          7 356 
ubdít      uhlídat (říd.)                 7 356 
uběrací    sloužící k ubírání             7 358 
uběsnit    zběsile rozdivočit (říd.)      7 358 
ubitec     ubitý člověk (říd.)            7 361 
ubídnělý   zubožený, zbídačený (říd.)     7 359 
ubíjecí    týkaj. se ubíjení              7 360 
ubílitSe   umazat se bílou barvou (říd.)  7 360 
ublikat    s námahou spatřit (říd.)       7 362 
ublízaný   ulízaný                        7 362 
ubočený    stranou uchýlený (říd.)        7 362 
ubodřelý   takový který zněl bodře (říd.) 7 362 
ubodřet    stát se bodrým (říd.)          7 362 
uboháček   ubožáček (říd.)                7 363 
ubořit     zčásti odbourat                7 363 
ubožina    ubohá věc (říd.)               7 364 
ubožství   ubožáctví (říd.)               7 364 
ubraný     obraný (říd.)                  7 365 
ubrotit    zbrotit, potřísnit (říd.)      7 365 
ubulitSe   uplakat se                     7 367 
ubušit     bušením zničit (říd.)          7 367 
ubytovné   příspěvek na ubytování         7 368 
ucabraný   ušlý, uběhaný (nář.)           7 368 
ucákatSe   pošpinit se cákáním            7 368 
uceknout   nesměle promluvit (říd.)       7 368 
ucílený    mající pevný cíl (říd.)        7 369 
ucmudlý    připálený                      7 369 
ucrkovat   odlévat po malých množstvích   7 370 
ucucanec   mladý nezkušený člověk         7 371 
ucufovat   postupně couvat                7 371 
ucuvovat   postupně couvat                7 372 
ucvakat    cvakáním zničit                7 372 
učadlý     učazený (říd.)                 7 372 
učařit     učarovat (říd.)                7 372 
učazený    čoudem pošpiněný               7 374 
učebnina   učební pomůcka (říd.)          7 374 
učebnost   schopnost učit se (říd.)       7 374 
učernalý   zčernalý (říd.)                7 377 
učerněný   zašpiněný                      7 377 
učesanec   kdo je přepečlivě učesán(říd.) 7 377 
učesánek   kdo je přepečlivě učesán(říd.) 7 377 
učíslit    vyčíslit (říd.)                7 381 
učívávat   často učívat                   7 383 
udatel     udavač (zast.)                 7 386 
udavačně   udavačsky (říd.)               7 387 
udbatSi    dosáhnout (říd.)               7 388 
udeření    úder                           7 392 
udeřívat   udeřovat (říd.)                7 394 
udesátat   udělat (nář.)                  7 394 
udělaně    strojeně                       7 389 
udělívat   udělovat (říd.)                7 391 
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uděsívat   působit silné leknutí (říd.)   7 394 
uděsovat   budit děs (říd.)               7 394 
uděšenec   zděšený člověk (říd.)          7 394 
udičník    část násadce udičky            7 395 
udíbanec   umazanec (nář.)                7 394 
udíbaný    usmrkaný (nář.)                7 394 
udírat     dřením zmenšovat (říd.)        7 395 
udobit     zformovat (říd.)               7 396 
udobřivě   s úmyslem udobřit (říd.)       7 397 
udojovat   pravidelně trochu oddojovat    7 397 
udolavě    ničivě (říd.)                  7 397 
udolavý    ničivý (říd.)                  7 397 
udomit     usadit v domě (říd.)           7 398 
udri       citosl. křiku krocana          7 399 
udrtit     drcením zničit (říd.)          7 399 
udrželý    zachovalý (zast.)              7 399 
udržovna   dílna kde se provádí údržba    7 402 
udřímle    v dřímotě (říd.)               7 402 
udřímlý    upadlý do dřímoty              7 402 
udušlivý   dusivý (říd.)                  7 403 
udutlat    ututlat (říd.)                 7 403 
udýchle    udýchaně (říd.)                7 404 
udýchnutý  udýchaný (říd.)                7 404 
uďuba      poďobaná žena (říd.)           7 402 
Ugrové     skupina ugrofinských kmenů     7 405 
uhafatSe   hafáním se unavit (říd.)       7 405 
uhaknout   zůstat viset (říd.)            7 405 
uhanět     haněním znemožnit (říd.)       7 406 
uhatlat    upatlat (říd.)                 7 407 
uhádavý    umějící uhádat (říd.)          7 405 
uhánčivý   lakotný (říd.)                 7 406 
uháněč     kdo někoho uhání               7 406 
uháňka     závod (říd.)                   7 406 
uhejbák    ulejvák (slang.)               7 407 
uhejčkat   hýčkáním utišit (zast.)        7 407 
uhelnění   vznik uhlí z ústojné hmoty     7 408 
uhemovat   upevnit, utáhnout (lid.)       7 408 
uherství   uherský původ/ráz (říd.)       7 409 
uhlačka    briketa z uhelného mouru       7 409 
uhlařit    dolovat uhlí (říd.)            7 410 
uhlácký    týkající se uhláka             7 409 
uhlárna    nádražní uhelná stanice        7 410 
uhlenka    poukázka na uhlí               7 411 
uhlisko    místo k pálení dřevného uhlí   7 413 
uhliště    místo pro manipulace s uhlím   7 413 
uhlídaná   dětská hra (říd.)              7 412 
uhlířče    dítě uhlíře (říd.)             7 413 
uhlobit    vydlabat (říd.)                7 413 
uhloměr    zaříz. pro objem. měření uhlí  7 414 
uhlouple   přihlouple (říd.)              7 414 
uhlovitě   jako uhel (říd.)               7 414 
uhlovitý   mající nějakou vlastnost uhlu  7 415 
uhm        citosl. přitakání              7 415 
uhmoucat   narychlo uvařit (říd.)         7 415 
uhmoždit   s námahou vytvořit             7 415 
uhnědlý    zhnědlý                        7 416 
uhnětat    trápit (říd.)                  7 416 
uhnusený   ošklivostí naplněný (říd.)     7 417 
uhoněně    uštvaně (říd.)                 7 419 
uhoukaný   houkáním unavený (říd.)        7 422 
uhoupat    houpáním uspat (říd.)          7 422 
uhranit    sestavit do hranice (říd.)     7 423 
uhranivý   uhrančivý (říd.)               7 423 
uhranný    uhrančivý (říd.)               7 423 
uhranutě   po způsobu uhranutého          7 423 
uhrbený    přihrbený (říd.)               7 423 
uhrblý     přihrblý (říd.)                7 423 
uhrůznit   naplnit hrůzou (říd.)          7 424 
uhryzlý    ukousnutý (říd.)               7 424 
uhří       uherský (říd.)                 7 425 
uhybáček   ulejvák (říd.)                 7 425 
uhybák     ulejvák (slang.)               7 425 
uhýbáček   ulejvák (říd.)                 7 425 
uhýbák     ulejvák (slang.)               7 425 
uhýbnout   uhnout (říd.)                  7 426 
uhýčkaný   rozmazlený (říd.)              7 426 
uchatič    hrnčíř přidělávající ucha      7 427 
uchatička  hrnčířka specializov. na ucha  7 427 
uchatý     mající ucha (říd.)             7 427 
uchoryvný  sluch drásající (říd.)         7 430 

uchovka    rod měkkýšů                    7 432 
uchráněný  zachovalý                      7 432 
uchronie   něco nezařaditelného do času   7 432 
uchudit    učinit vychudlým (říd.)        7 432 
uchudlý    vychudlý (říd.)                7 432 
uchvácení  násilné zmocnění se            7 433 
uchytat    zachycovat (říd.)              7 437 
uchytovat  uchycovat (říd.)               7 438 
uchýlení   vyšinutí z přímé polohy        7 435 
uchýlený   vyšinutý z přímé polohy        7 435 
uisc       citosl. křiku slučích samečků  7 438 
uíík       citosl. křiku sýce             7 438 
uík        citosl. křiku sýce             7 438 
uíts       citosl. křiku slučích samečků  7 438 
ujecký     týkaj. se ujce                 7 439 
ujednaná   ujednání (říd.)                7 439 
ujeknout   prudce krátce vyjeknout (říd.) 7 439 
ujé        vijé                           7 438 
ujistivý   ujišťující (říd.)              7 442 
ujištěná   ujištění                       7 442 
ujištění   ubezpečení                     7 442 
ujídavý    ujídající (říd.)               7 440 
ujímka     ujímání                        7 441 
ujíštět    ujišťovat (říd.)               7 442 
ujkyně     teta se strany matky (zast.)   7 443 
ujmisko    přiroz. náletem zales.pozemek  7 443 
ujukat     vesele výskat                  7 444 
ukapaný    umoklý (říd.)                  7 445 
ukapovat   po kapkách stékat              7 445 
ukašlaný   kašlavý                        7 445 
ukájivě    konejšivě (říd.)               7 444 
ukájivý    konejšivý (říd.)               7 444 
ukápět     ukapávat (říd.)                7 445 
ukátSe     vyčerpat se pokáním (říd.)     7 446 
ukázale    okázale (zast.)                7 446 
ukázečka   drobná ukázka (říd.)           7 447 
ukázněně   s ukázněním                    7 448 
ukdákaný   stále mnoho kdákající          7 450 
ukejhaný   stále mnoho kejhající          7 450 
uklapat    klapáním zničit (říd.)         7 452 
ukláněcí   týkající se uklánění           7 452 
uklátit    klácením porazit (říd.)        7 452 
uklepaný   pomlouvavý, klevetivý          7 452 
uklestit   ořezat dřeviny                 7 452 
uklidnět   stát se klidným (říd.)         7 453 
uklizeně   uklizeným způsobem             7 454 
uklizunk   úklid (slang.)                 7 454 
uklímaný   ospalý (říd.)                  7 454 
uklínit    klínem upevnit                 7 454 
uklížit    učinit klihovitým (říd.)       7 454 
ukňobaný   umazaný (říd.)                 7 456 
ukokrhat   kokrháním přehlušit (říd.)     7 458 
ukolísat   ukolébat (říd.)                7 459 
ukoravět   stát se okoralým (říd.)        7 462 
ukradený   neprávem přivlastněný          7 464 
ukrácet    ukracovat (říd.)               7 464 
ukrádavě   kradmo (říd.)                  7 464 
ukrmený    příliš vykrmený                7 466 
ukroceně   ukázněně (říd.)                7 466 
ukroužit   kroužením vytvořit (říd.)      7 468 
ukrušit    zkrušit (říd.)                 7 468 
ukrutno    ukrutně (říd.)                 7 468 
ukrvavit   zkrvavit (říd.)                7 469 
ukrytec    ukrytý člověk (říd.)           7 469 
ukrytí     úkryt (říd.)                   7 469 
ukrytost   ukryté místo (říd.)            7 470 
ukřehlý    zkřehlý (říd.)                 7 470 
ukudlit    neuměle vyřezat (říd.)         7 471 
ukuchařit  uvařit (říd.)                  7 472 
ukvasit    prodělat proces kvašení (říd.) 7 473 
uky        ultrakrátké vlny (slang.)-uka  7 444 
ukydanec   nečistý člověk-zpustlík (říd.) 7 473 
ukydat     potřísnit (zast.)              7 473 
ukypět     přetéci při vaření (říd.)      7 473 
ukypřelý   kyprý (říd.)                   7 473 
ukypřit    učinit kyprým (říd.)           7 473 
ukysale    kysele (říd.)                  7 473 
ukyslý     zkyslý (říd.)                  7 473 
ukýchnout  kýchnutím si ulevit            7 473 
uladnit    učinit ladným (říd.)           7 473 
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ulaďovat   uvádět v soulad (říd.)         7 473 
ulakomit   lakotou nabýt                  7 474 
ulánka     hulánka (říd.)                 7 474 
ulátat     slátat (říd.)                  7 474 
ulebedit   pohodlně usadit                7 474 
ulehčivý   poskytující ulehčení (říd.)    7 476 
ulechtaný  lechtáním vyčerpaný (říd.)     7 477 
ulejvat    nedovoleně skrývat             7 478 
ulejvání   vyhýbání se povinnostem (říd.) 7 478 
ulekavě    ulekaně (říd.)                 7 479 
ulekávat   lekat (říd.)                   7 479 
uleknutě   polekaně (říd.)                7 479 
ulepkaný   znečist. něčím lepkavým (říd.) 7 479 
ulepšit    zlepšit (říd.)                 7 479 
uleptaný   znečist. něčím lepkavým (říd.) 7 479 
uleštit    leštěním upravit (říd.)        7 479 
uletělý    ulítlý                         7 480 
uleveně    s úlevou (říd.)                7 481 
ulevení    úleva                          7 481 
ulevnit    učinit levným (říd.)           7 482 
uléčovat   ozdravovat (zast.)             7 475 
ulétavý    uletující (říd.)               7 480 
ulévač     kdo ulévá                      7 481 
ulicovka   typ vsi                        7 483 
ulisovat   lisováním stlačit (říd.)       7 485 
ulitina    ulitá věc (říd.)               7 485 
ulitý      vytvořený litím                7 486 
ulíčený    strojený (zast.)               7 483 
ulíhovat   uvláčet (říd.)                 7 484 
ulíznutý   pečlivě a hladce učesaný       7 486 
ullár      pták                           7 486 
ulmský     pocházející z Ulmu             7 486 
ulnárka    loketní kost                   7 486 
uloupat    odlámat (říd.)                 7 488 
ulovitel   kdo něco ulovil (říd.)         7 488 
ulpěle     ulpělým způsobem (říd.)        7 490 
ulpínavě   ulpívavým způsobem (říd.)      7 490 
ultrafon   druh reprodukce gramodesek     7 493 
umamlaný   umuchlaný (říd.)               7 497 
umarnit    zmařit (nář.)                  7 497 
umaštěný   mastnotou znečistěný           7 497 
umatlaný   ušpiněný                       7 497 
umámit     mámením získat (říd.)          7 497 
umbra      ryba                           7 498 
umbrella   zvonec medúz                   7 498 
umečený    mečivý                         7 499 
umečetSe   mečením se vyčerpat            7 499 
umělčík    špatný umělec (říd.)           7 499 
uměleček   umělec (pejor.)                7 501 
uměřovat   vyměřovat (říd.)               7 505 
uměsit     umísit (nář.)                  7 508 
umflačka   hazardní karetní hra (říd.)    7 506 
umíletSe   přítulně se lichotit (zast.)   7 506 
umílit     zalichotit (zast.)             7 506 
umínlivý   umíněný (nář.)                 7 507 
umláceně   velmi unaveně (říd.)           7 509 
umlácení   netečnost, duš.lhostejn.(říd.) 7 509 
umlčelý    umlčený (říd.)                 7 510 
umlsnout   mlsáním ubrat                  7 511 
umocnina   něco mnohokrát zesíleného      7 513 
umokvaný   mokvající, mokrý (říd.)        7 513 
umoulat    zvolna rozžvýkat (říd.)        7 516 
umódněný   přehnaně módně nastroj. (říd.) 7 513 
umračení   zamračení (říd.)               7 517 
umrkaný    stále mrkající                 7 517 
umrleček   umrlec (zdrob.-říd.)           7 518 
umrlina    umrlčina (říd.)                7 518 
umrlík     umrlec (říd.)                  7 518 
umrněnec   umrněný člověk (říd.)          7 518 
umrzlina   něco umrzlého (říd.)           7 519 
umšlák     obklad (lid.)                  7 520 
umšlok     obklad (lid.)                  7 520 
umudlaný   ušpiněný (říd.)                7 520 
umuchlaný  pomačkaný                      7 520 
umumlat    užmoulat (říd.)                7 520 
umyváček   umyvadlo (říd.)                7 522 
umýjet     umývat (říd.)                  7 520 
umýšlet    zamýšlet (zast.)               7 521 
umývátko   malé umyvadlo                  7 522 
unanimní   nesený jedním společ. duchem   7 523 

unavenec   unavený člověk (říd.)          7 524 
unavivý    únavný (říd.)                  7 524 
unáhlivý   unáhlený (říd.)                7 523 
unášedlo   součást kt. unáší jinou souč.  7 523 
undávat    ubírat (lid.)                  7 525 
undinský   týkaj. se undiny (víly)        7 525 
uněžnělý   zněžnělý (říd.)                7 526 
unguláti   kopytnatci                     7 526 
uniální    unijní                         7 526 
uničený    zničený (říd.)                 7 526 
unikací    určený k unikání               7 528 
unitský    unionistický (zast.)           7 530 
univorní   cizopasící jen na 1 hostiteli  7 531 
unížení    ponížení (říd.)                7 531 
unka       opice                          7 531 
unořovat   ronit, prolévat (říd.)         7 532 
unt        darebák (nář.)                 7 532 
untěr      poddůstojník (v rus.prostř.)   7 533 
unudělý    unuděný (říd.)                 7 533 
unynat     uspat (říd.)                   7 533 
uozdobit   opatřit mnoha ozdobami (říd,.) 7 534 
upalovač   kdo spaluje lidi (říd.)        7 538 
upájet     opájet (říd.)                  7 535 
upásat     spásat (říd.)                  7 539 
upeřený    zaprášený od peří (říd.)       7 541 
upisovna   druh peněžního ústavu          7 546 
upisovný   upisovací                      7 546 
upizdit    nepěkně udělat (lid.)          7 546 
upínák     upínadlo                       7 543 
upípnout   slabým hlasem pronést (říd.)   7 544 
upírica    upířice (na slovácku)          7 545 
upíře      upíří mládě (říd.)             7 545 
upířice    samice upíra                   7 545 
upískaný   stále pískající                7 545 
upláchlý   uprchlý                        7 548 
upletat    uplétat                        7 551 
uplihlý    zplihlý (říd.)                 7 552 
uplulý     unesený vodou (říd.)           7 554 
uplývavý   odplývající (říd.)             7 554 
upocenec   kdo činí něco pracně (říd.)    7 555 
upokořit   úplně podmanit (říd.)          7 556 
upomnět    upomenout (říd.)               7 557 
upotřeba   použití, upotřebení (říd.)     7 559 
upráskat   práskáním ubít (říd.)          7 562 
uprávět    upravovat (říd.)               7 563 
uprostit   učinit prostým (říd.)          7 568 
upršet     uběhnout, minout (zast.)       7 568 
upružit    učinit pružným (zast.)         7 568 
upříkřit   učinit příkrým                 7 569 
upřímit    učinit přímým (říd.)           7 570 
upřímo     upřímně (zast.)                7 570 
upsovat    vynadat (říd.)                 7 571 
uradění    úradek (zast.)                 7 573 
uralec     rostlina vypěstovaná na Urale  7 573 
urana      savec - tlamák                 7 573 
uranatý    obsah. slouč. dvojmoc. uranu   7 573 
urazovat   raděním se usnášet (říd.)      7 575 
urážce     kdo někoho urazil (říd.)       7 575 
urbur      urburéř (říd.)                 7 577 
urburně    jako urbura                    7 578 
určitel    určovatel (říd.)               7 578 
urdělý     zardělý (říd.)                 7 579 
ureometr   přístroj k stanovení močoviny  7 579 
uretovat   pomoci (nář.)                  7 580 
urinovat   močit (říd.)                   7 580 
urno       prudce (říd.)                  7 581 
urný       silný, veliký (říd.)           7 581 
urorubin   barvivo barvící moč červeně    7 583 
urostyl    ocasní část páteře ryb         7 584 
uroubit    sroubit (říd.)                 7 584 
urozeně    ušlechtile                     7 586 
urozumět   porozumět (zast.)              7 586 
urrá       urá                            7 572 
urtika     kopřivka                       7 587 
urůznit    rozlišit (říd.)                7 588 
uryšit     uhnat až ke zpocení (zast.)    7 589 
urýšit     uhnat až ke zpocení (zast.)    7 589 
urývavě    přerývaně (říd.)               7 590 
uřadit     seřadit (zast.)                7 591 
uřadný     úřední (zast.)                 7 592 
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uřečněný   zvyklý stále řečnit            7 591 
uřezávač   zařízení na uřezávání          7 593 
usamit     něco sám ustanovit (zast.)     7 595 
usazovač   pomoc. zaříz. při klad. kolejí 7 596 
usbírat    nasbírat (říd.)                7 597 
usebrání   ponoření se do sebe (říd.)     7 597 
usedávat   opakovaně usedat               7 598 
usedět     zůstat sedět (říd.)            7 598 
usháněný   shonem unavený (říd.)          7 601 
ushledat   vyhledat (říd.)                7 601 
uschlina   něco uschlého (říd.)           7 601 
uschovaně  v bezpečí (říd.)               7 602 
uschránit  schráněním našetřit (říd.)     7 603 
uschur     levantská bavlna               7 603 
usinalý    zsinalý (říd.)                 7 605 
usídlení   sídliště (říd.)                7 603 
usílit     zesílit (říd.)                 7 604 
usínávat   opětovně usínat                7 605 
usípavě    se sípáním (říd.)              7 606 
usít       zasít (nář.)                   7 606 
uskřípat   uštípat (nář.)                 7 608 
uskupit    seskupit (říd.)                7 608 
usladit    přeměnit v slad (říd.)         7 609 
uslepit    oslepit (říd.)                 7 609 
usleplý    osleplý (říd.)                 7 609 
uslzet     slzením vyčerpat (říd.)        7 611 
usmírnit   usmířit (říd.)                 7 614 
usmířivě   smírně (říd.)                  7 614 
usmluvit   usmlouvat (říd.)               7 615 
usněle     zasněně (říd.)                 7 617 
usněný     kožený (zast.)                 7 617 
usnina     zápach usní (říd.)             7 618 
usnížit    potupit (říd.)                 7 618 
usopitSe   obořit se (říd.)               7 618 
uspěšnit   uspíšit (zast.)                7 621 
uspinkat   uspat                          7 621 
usršetSe   sršením se zničit (říd.)       7 626 
ustačit    postačit (nář.)                7 627 
ustanout   přestat (zast.)                7 629 
ustavěně   kompaktně (říd.)               7 633 
ustavěný   kompaktní, prov.jak pev.stavba 7 633 
ustavět    zbudovat (zast.)               7 633 
ustouplý   takový který ustoupl (říd.)    7 637 
ustrájet   strojit (říd.)                 7 637 
ustřebat   upít, usrkat (říd.)            7 643 
ustyděně   stydlivě (říd.)                7 649 
usupětSe   udýchat se (říd.)              7 651 
usušovat   osušovat (říd.)                7 651 
usvírat    svírat, sevřít (říd.)          7 652 
usycovat   sytit, nasycovat (říd.)        7 653 
usychavý   usychající (říd.)              7 653 
usytit     nasytit (říd.)                 7 653 
ušatka     druh pily / vrták na dřevo     7 654 
ušácký     týkající se ušáka              7 653 
ušátko     vrták na dřevo                 7 654 
ušenka     čepice s ušima (říd.)          7 654 
ušeptat    šeptáním unavit                7 654 
ušeřený    zahalený v šeru (říd.)         7 654 
ušetřený   zachovalý, neopotřebov. (říd.) 7 654 
ušička     stopkovýtrusná houba           7 655 
ušidit     ošidit (říd.)                  7 655 
ušinko     ouško                          7 655 
ušinout    šinutím oddálit                7 655 
uširvavý   rvoucí uši (říd.)              7 655 
uširyvný   rvoucí uši (říd.)              7 655 
ušířit     rozšířit (říd.)                7 655 
ušívatSe   stálým šitím se ničit (říd.)   7 656 
ušket      kus kůže                       7 656 
ušklíblý   šklebivý (říd.)                7 657 
uškmořit   nastrojit do úšklebku (říd.)   7 657 
uškvířit   ušetřit (říd.)                 7 659 
ušloupit   ustoupit (nář.)                7 661 
ušmakaný   hmatáním opotřebovaný (nář.)   7 661 
ušmrdlat   ukroutit, utrhnout (říd.)      7 662 
ušňovití   čeleď měkkýšů                  7 662 
ušoulaný   ohmataný, umazaný (nář.)       7 663 
ušoupaný   šouravě chodící                7 663 
uštěpač    uštěpačný člověk (zast.)       7 664 
uštíralý   okoralý, vysušený (říd.)       7 666 
ušukaný    šukáním unavený (říd.)         7 667 

ušumělec   ošumělý člověk (říd.)          7 667 
ušuntit    obalamutit (říd.)              7 667 
ušvarnit   vyzdobit (říd.)                7 667 
utahando   odmítnutí návrhu zdržováním    7 667 
utahanec   utahaný člověk (říd.)          7 667 
utahovač   zařízení k utahování           7 668 
utamtat    umluvit (lid.)                 7 670 
utantat    umluvit (lid.)                 7 670 
utarasit   zatarasit (říd.)               7 671 
utápaný    tápající (říd.)                7 670 
utápívat   opětovně utápět (říd.)         7 671 
utemelit   upevnit (říd.)                 7 673 
utemovat   temováním utěsit               7 673 
utěráček   malý utěrák                    7 673 
utěsnat    stěsnat (říd.)                 7 674 
utichavě   s tichnutím (říd.)             7 676 
utichavý   takový který utichá (říd.)     7 676 
utišivě    utišujícím způsobem (říd.)     7 680 
utkaná     utkání (říd.)                  7 680 
utlumeně   ztlumeně (říd.)                7 686 
utopik     utopista (říd.)                7 689 
utrefit    dobře udělat (nář.)            7 693 
utrknout   vrazit do něčeho (zast.)       7 695 
utrnutí    ztrnutí (říd.)                 7 696 
utrvalit   ustálit (říd.)                 7 698 
utrženě    trhaně (říd.)                  7 698 
utržený    posedlý (říd.)                 7 698 
utřenost   zdvořilost, protřelost (nář.)  7 699 
utřený     zdvořilý/protřelý (nář.)       7 699 
utřihuba   budižkničemu (lid.)            7 699 
utřímat    zkrotit                        7 699 
utupnout   stát se tupým (říd.)           7 702 
utušitel   kdo něco vytuší (říd.)         7 702 
utvářeč    forma (říd.)                   7 704 
uťatec     rod brouků                     7 671 
uvachat    unavit (nář.)                  7 710 
uvařeně    způsobem něčeho horkého (říd.) 7 712 
uvazovák   uvazovací provaz               7 714 
uvažat     ctít (v rus. prostředí)        7 715 
uvábeně    zváběně (říd.)                 7 708 
uválený    nesoucí stopy po válení        7 710 
uvárčivý   snadno vařitelný (říd.)        7 712 
uvázaná    uvázání (říd.)                 7 712 
uvážnit    učinit vážným (říd.)           7 715 
uvezený    ošumělý                        7 721 
uvěsitSe   zavěsit se (říd.)              7 719 
uvězenec   vězeň (říd.)                   7 721 
uvězení    uvěznění (zast.)               7 721 
uvězit     uvěznit (zast.)                7 721 
uvizovat   váznout (říd.)                 7 724 
uvídat     vídat (říd.) / uvidět (nář.)   7 722 
uvíchovat  utěsnit víchy slámy            7 722 
uvíkat     naříkat (říd.)                 7 722 
uvířit     vířením vyčerpat (říd.)        7 722 
uvítavě    vstřícně (říd.)                7 723 
uvítavý    vítající (říd.)                7 723 
uvívat     váním ukolébávat (říd.)        7 723 
uvízet     zůstat vězet /říd.)            7 723 
uvláčený   utahaný, unavený               7 724 
uvláčnět   stát se vláčným (říd.)         7 724 
uvlhlý     zvlhlý (říd.)                  7 724 
uvolnělý   zpomalený, volný               7 726 
uvologie   uvografie-nauka o vinném hroz. 7 728 
uvozený    uvedený v platnost             7 728 
uvozit     vožením unavit                 7 729 
uvrzaný    mnoho vrzající                 7 730 
uvšíkat    všíkáním uspat (říd.)          7 730 
uvtipný    chtěně vtipný (říd.)           7 730 
uvydírat   vydíráním vyčerpat (říd.)      7 731 
uvzácnit   učinit vzácným (říd.)          7 731 
uvždycky   vždycky (nář.)                 7 732 
uzahnutý   mírně zahnutý (říd.)           7 732 
uzamčení   zavření na zámek               7 732 
uzapnout   úplně zapnout (říd.)           7 733 
uzavírač   zařízení sloužící k uzavírání  7 734 
uzáševek   šev zašitý do ztracena         7 733 
uzávěrek   uzávěrka (říd.)                7 734 
uzávěrný   uzavírací (říd.)               7 734 
uzdidlo    součást koňského postroje      7 740 
uzdravět   uzdravit se (říd.)             7 740 
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uzdůly     dole (říd.)                    7 740 
uzelek     uzílek (nář.)                  7 741 
uzelný     uzlovitý (říd.)                7 741 
uzenařit   provozovat uzenářské řemeslo   7 742 
uzenárna   závod vyrábějící uzeniny       7 742 
uzenec     uzenice (říd.)                 7 742 
uzenkový   týkaj. se uzenek               7 743 
uzélek     uzílek (nář.)                  7 741 
uzírat     uvidět (říd.)                  7 743 
uzískat    získat (říd.)                  7 743 
uzlanec    uzel (nář.)                    7 746 
uzlatice   rod měkkýšů                    7 746 
uzlatka    rod ryb                        7 746 
uzlátlý    zezlátlý (říd.)                7 746 
uzlený     spletený v uzly (říd.)         7 746 
uzlinný    týkající se uzliny             7 747 
uzlisko    uzel                           7 747 
uzlíkatý   mající četné uzlíky            7 747 
uzlíkový   týkaj. se uzlíků               7 747 
uzloš      rod savců                      7 748 
uzlovací   sloužící k zauzlování          7 748 
uzlovák    uzlovač                        7 748 
uzloví     několik uzlů pohromadě (říd.)  7 748 
uzlovka    kožní nemoc jelenů             7 748 
uzmítat    zmítáním unavit                7 748 
uzmutel    kdo něco uzmul (říd.)          7 749 
uznojený   zpocený (říd.)                 7 750 
uzobat     zobáním zničit (říd.)          7 750 
uzounko    uzounce                        7 751 
uzrávavý   uzrávající (říd.)              7 752 
uzřívat    vidět (říd.)                   7 752 
uzuřitSe   zuřením se připravit o život   7 752 
uzvadlý    zvadlý (říd.)                  7 753 
uzvádat    uvadat (říd.)                  7 753 
užadonit   žadoněním pohnout (říd.)       7 753 
užák       rod brouků                     7 753 
uždímat    ždímáním vymačkat              7 755 
užehat     ožehovat (říd.)                7 755 
užehlý     osmahlý, ožehlý (říd.)         7 755 
užehnout   prudkým žárem zničit (říd.)    7 755 
užehovat   ožehovat (říd.)                7 755 
uželit     oželet (říd.)                  7 755 
užička     lžička (nář.)                  7 755 
užidlo     košíkářský hoblík              7 755 
užitíčko   potěšeníčko (říd.)             7 759 
užitkář    prospěchář (říd.)              7 759 
užírač     kdo něco užírá                 7 756 
užívavý    požitkářský (říd.)             7 761 
užmout     uždímat (nář.)                 7 762 
užovkový   týkající se užovek             7 762 
užovník    áronovitá rostlina             7 762 
úběda      zbědovanost (říd.)             7 356 
úběh       útěk (zast.)                   7 357 
úběžiště   útočiště, útulek (říd.)        7 359 
úborovna   oblékárna, šatna (říd.)        7 363 
úbrus      ubroušení                      7 366 
úbytečný   týkaj. se úbytí (říd.)         7 367 
účesek     účes (říd.)                    7 377 
účeska     účes (říd.)                    7 377 
účetňová   žena účetního (říd.)           7 378 
účítek     účet (zdrob.)                  7 382 
účtaření   účetnictví (slang.)            7 384 
účtární    účtárenský (zast.)             7 384 
účtárník   účetní (říd.)                  7 384 
účtíček    účet (zdrob.)                  7 384 
účtovka    menší účetní doklad            7 385 
účtovna    účetní kancelář                7 385 
údek       končetina (zdrob.)             7 388 
úderkář    člen úderky (říd.)             7 392 
úderní     úderný (říd.)                  7 392 
úděsno     děs (říd.)                     7 394 
údlabky    odpadky při dlabání            7 396 
údobový    týkající se údobí (říd.)       7 396 
údoj       podojení (nář.)                7 397 
údolisko   velké údolí (říd.)             7 398 
údolový    údolní (říd.)                  7 398 
údržnost   schopnost měco udržet          7 401 
údržný     takový který udržuje (říd.)    7 401 
údveřní    jsoucí u dveří (říd.)          7 403 
úh         citosl. nelibosti (říd.)       7 405 

úhlava     hlaviště (říd.)                7 410 
úhlaví     hlaviště (říd.)                7 410 
úhlavný    úhlavní (zast.)                7 410 
úhledník   rod brouků                     7 411 
úhlovitě   v úhlu, šikmo (říd.)           7 415 
úhnětek    uhnětená hmota (říd.)          7 416 
úhonem     rychle (zast.)                 7 419 
úhornatý   plný úhorů (říd.)              7 420 
úhorovat   ponechávat pole pastvinou      7 420 
úhořice    samice úhoře                   7 421 
úhořový    týkaj. se úhoře                7 421 
úhozný     pádný (říd.)                   7 422 
úhozově    co do úhozu                    7 422 
úhrník     druh účtárenského dokladu      7 424 
úhrnkový   paušální                       7 424 
úchopový   týkaj. se úchopu               7 430 
úchvata    úchvatnost (říd.)              7 433 
újemný     působící újmu                  7 439 
újmový     týkaj. se újmy                 7 444 
úklonmo    ve skloněné poloze             7 455 
úkolné     druh mzdy                      7 459 
úkoří      příkoří (říd.)                 7 462 
úkose      úkosem (řídce)                 7 462 
úkosník    měřidlo žebrových úkosů        7 463 
úkraj      okraj (říd.)                   7 465 
úkrov      příkrov (říd.)                 7 468 
úkrytový   týkaj. se úkrytu               7 470 
úkusek     zvěří ukousnutý výhonek        7 472 
úleh       sníženina zemského povrchu     7 475 
úlehel     úhor (říd.)                    7 476 
úlehla     úhor (nář.)                    7 477 
úlehový    týkaj. se úlehu                7 477 
úlekový    týkaj. se úleku                7 479 
úlev       úleva (říd.)                   7 480 
úlevově    s úlevami                      7 482 
úlich      déšť (nář.)                    7 484 
úlicha     déšť (nář.)                    7 484 
úlisa      úlisný člověk                  7 484 
úliště     místo kde jsou postaveny úly   7 485 
úlom       úlomek (říd.)                  7 487 
úlovec     kdo něco ulovil-ulovitel       7 488 
úlovitý    mající podobu úlu              7 489 
úložek     tajné místo k uložení          7 489 
úložník    rozrazil lékařský (lid.)       7 490 
úměrnice   geometrický poměr ...          7 504 
úmolek     nerovnost vzn.udrobením (říd.) 7 514 
úmora      úmorná práce (říd.)            7 514 
úmyslový   úmyslný (říd.)                 7 521 
únav       záhuba/zkáza (říd.)            7 524 
úněha      něha (říd.bás.)                7 525 
únorovec   kdo se narodil v únoru (říd.)  7 532 
únorově    jako v únoru (říd.)            7 532 
únorovka   ústava z 28.2.1861             7 532 
únosba     únos (říd.)                    7 532 
únoží      spodek hrázového tělesa        7 532 
úpadeň     nakloněná rovina v chodbě      7 535 
úpadově    do úpadu (říd.)                7 537 
úpalčivý   spalující, palčivý (říd.)      7 537 
úpaždí     rozsocha (říd.)                7 539 
úpaží      rozsocha (říd.)                7 539 
úpek       úpal, vedro (říd.)             7 540 
úpělivě    úpěnlivě (zast.)               7 541 
úpělivý    úpěnlivý (zast.)               7 541 
úpěnlivo   úpěnlivě (říd.)                7 541 
úpisný     týkající se úpisu              7 545 
úplatník   úplatkář (říd.)                7 550 
úplaz      svah (nář.)                    7 551 
úplazek    vrstva půdy stlač.plazem pluhu 7 551 
úpleť      pletivo, spleť (říd.)          7 551 
úplní      úplněk (zast.)                 7 552 
úplňkově   jako úplněk (říd.)             7 552 
úpokoj     upokojení (říd.)               7 555 
úpolový    úpolnický                      7 556 
úpončivý   připomínající úponku (říd.)    7 558 
úponek     úponka                         7 558 
úponkoví   soubor úponek (říd.)           7 558 
úprašek    poprašek (říd.)                7 562 
úprosně    s prosbou (říd.)               7 568 
úrazenec   kdo utrpěl úraz (říd.)         7 574 
úrazovna   úrazová pojišťovna (říd.)      7 575 
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úroček     úrok (zdrob.)                  7 581 
úročně     na úrok                        7 581 
úrodní     úrodný (říd.)                  7 582 
úrost      vzrůst (říd.)                  7 584 
úrupně     urputně (zast.)                7 587 
úrupnost   urputnost (zast.)              7 587 
úrupný     urputný (zast.)                7 587 
úryvkově   úryvkovitě (říd.)              7 590 
úryvkový   úryvkovitý                     7 590 
úředný     úřední (zast.)                 7 592 
úřek       výrok (říd.)                   7 593 
úsečík     malá úseč (říd.)               7 597 
úsech      uschnutí (nář.)                7 600 
úschovní   úschovný (říd.)                7 603 
úschraní   úkryt (říd.)                   7 603 
úskal      úskalí (říd.)                  7 606 
úskoček    drobný úskok                   7 607 
úskřipek   obnos kt. lze utrhnout? (nář.) 7 608 
úslovní    týkající se úsloví (říd.)      7 610 
úsluh      úslužnost (říd.)               7 610 
úsměškář   posměvač (říd.)                7 612 
úsmrt      záhuba (říd.)                  7 616 
úspěchář   kdo se honí za úspěchem (říd.) 7 621 
úspěšník   kdo má úspěch (říd.)           7 621 
ústař      cihlářský zaměstnanec          7 631 
ústavový   ústavní (říd.)                 7 634 
ústěnka    souč. k rozpraš.vody z potrubí 7 634 
ústíčka    malá ústa (říd.)               7 634 
ústřadek   úspora (nář.)                  7 643 
ústřelek   ustřelená část zvěře           7 645 
ústřešek   stříška nad vchodem (říd.)     7 645 
ústřičí    ústřicový (říd.)               7 645 
ústřička   malá ústřice (říd.)            7 645 
ústřih     část sumy připadající na akcii 7 646 
ústupní    ústupový (říd.)                7 648 
ústupník   ustupující voják (říd.)        7 648 
úsťovka    tlumič zvuku na hlavni děla    7 637 
úsudce     člověk bystře usuzující (říd.) 7 650 
úsun       sun stranou                    7 650 
úsvitka    budíček (na vojně)             7 652 
úšetřek    ušetřený obnos (říd.)          7 654 
úšklibně   výsměšně (říd.)                7 656 
úško       ouško (říd.)                   7 657 
útajina    utajené místo (říd.)           7 669 
útajný     tajený (říd.)                  7 670 
útečný     týkající se útku               7 672 
úterkář    účastník úter. produkcí (říd.) 7 673 
útesek     štěpina dřeva (říd.)           7 674 
útěchový   týkající se útěchy             7 672 
útěska     soutěska (říd.)                7 674 
útěž       tíha (říd.)                    7 676 
útěžný     tíživý (říd.)                  7 676 
útiskový   způsobující útisk (říd.)       7 679 
útiš       utišení (básn.)                7 679 
útiší      ústraní (říd.)                 7 679 
útlakový   týkaj. se útlaku               7 684 
útličce    útle (zast.)                   7 684 
útlince    útle (zast.)                   7 684 
útloruký   mající útlé ruce (říd.)        7 685 
útonek     úlomek (říd.)                  7 688 
útorník    lícovník                       7 690 
útrobový   útrobní (říd.)                 7 696 
útrusek    něco utroušeného (říd.)        7 698 
útrž       utržený kousek (říd.)          7 698 
útul       útulek (říd.)                  7 700 
úvah       úvaha (říd.)                   7 710 
úvaziště   místo sloužící k uvazování     7 714 
úvazník    sloupek na lodi-k uvazování    7 714 
úvažka     úvaha (zdrob.)                 7 715 
úvez       sesunutá hmota na patě svahu   7 721 
úvěrce     poskytovatel úvěru             7 718 
úvěreční   úvěrní (zast.)                 7 718 
úvěrečný   úvěrní (zast.)                 7 718 
úvěrník    člověk jemuž je poskytnut úvěr 7 718 
úvěs       hmota přečnívající svah        7 719 
úvětí      část hudební věty              7 721 
úvětří     průvan (lid.)                  7 721 
úvin       sochor kt.se upevňují žebřiny  7 722 
úvinek     něco navitého                  7 722 
úvodeček   malinký úvod (říd.)            7 725 

úvodnost   vlastnost něč. úvodního (říd.) 7 726 
úvojen     druh sochoru (nář.)            7 726 
úvozný     úvozový (říd.)                 7 729 
úvrší      kopec, návrší (říd.)           7 730 
úzdrava    uzdravení (říd.)               7 740 
územek     menší území (říd.)             7 741 
úzka       úzká sluj (říd.)               7 743 
úzkoba     těsnost, tíseň (říd.)          7 743 
úzkoboký   mající úzké boky (říd.)        7 743 
úzkodechý  těsně dýchající (říd.)         7 743 
úzkohubý   mající úzkou hubu              7 744 
úzkonohý   mající úzké nohy               7 744 
úzkoň      rod brouků                     7 744 
úzkooký    mající uzké oči                7 744 
úzkopasý   mající tenký pás               7 744 
úzkorohý   s úzkými rohy                  7 744 
úžec       rod brouků                     7 755 
úženec     rod brouků                     7 755 
úžerek     užírač (říd.)                  7 755 
úživa      obživa                         7 759 
úžlebí     úžlabí (říd.)                  7 762 
úžník      rod brouků                     7 762 
vadka      velká síť na ryby              7 772 
vaginula   rod měkkýšů                    7 773 
vagonní    vagonový (říd.)                7 774 
vah        váhy u vozu (nář.)             7 774 
vahárna    továrna na výrobu vah          7 775 
vachlička  malá vochle (říd.)             7 776 
vachovat   hlídat (nář.)                  7 777 
vachthaus  strážnice (zast.)              7 777 
vachtle    skleněné ověsy ručně broušené  7 777 
vakcigon   gonokoková vakcína             7 778 
vakin      chovná rasa závojnatky         7 779 
vaknatec   rod listnatých jatrovek        7 779 
vaknatý    vačnatý (zast.)                7 779 
vakodlak   vačnatý savec                  7 779 
vakovat    balit / skládat do vaků (říd.) 7 779 
vakuf      nezcizitelný majetek           7 779 
vakufní    týkaj. se vakufu               7 779 
vakuška    rod zelených řas               7 779 
valaba     druh kožešiny                  7 780 
valeně     způsobem valené klenby         7 787 
valchovka  valchářská hlinka (slang.)     7 789 
valisa     kufr/tlumok (říd.)             7 789 
valiště    prostor za před. násypem valu  7 790 
valňák     valník                         7 791 
valosin    druh umělé rohoviny            7 793 
valvační   týkaj. se valvace              7 794 
valvální   týkaj. se valvy                7 794 
valvovat   určovat kurs mince             7 794 
vanglař    kuželkář házející vangl        7 795 
vangong    kouzelný hudeb. nástroj (říd.) 7 797 
vanilová   vanilkový likér                7 797 
vaňura     políček (říd.)                 7 799 
vara       nosorožcovitý savec            7 801 
varenik    teplé víno s kořením           7 801 
varhanně   jako varhany (říd.)            7 802 
varletní   týkaj. se varlete              7 805 
varový     varný                          7 806 
vařecí     určený k vaření (zast.)        7 807 
vařeja     vařečka (nář.)                 7 807 
vařičový   týkaj. se vařiče               7 808 
vařidlo    vařič (říd.)                   7 808 
vařitý     vařený (zast.)                 7 809 
vařivky    podřadnější hrušky             7 810 
vasogen    vaselina obsahující kyslík     7 810 
vašovice   kravská useň, kravina          7 814 
vašový     kravský                        7 814 
vatař      výrobce vaty (říd.)            7 814 
vatárna    výrobna vaty                   7 814 
vatel      kunovitý savec                 7 814 
vatovací   složící k vatování             7 815 
vatovač    pomůcka při prošívání          7 815 
vatovna    vatárna                        7 815 
vatrisko   ohniště (nář.)                 7 815 
vatruška   ruský koláček s tvarohem       7 816 
vavona     exotické surové dřevo          7 816 
vavřínka   vonná dřevina                  7 816 
vazačář    kdo jezdí se samovazem         7 817 
vazebník   kdo je držen ve vazbě (říd.)   7 820 
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vazenice   druh rybářské sítě (říd.)      7 821 
vazivově   jako vazivo (říd.)             7 821 
vazko      vazce (říd.)                   7 821 
vábík      píšťala k vábení zvěře         7 768 
váh        váhy u vozu (nář.)             7 774 
váhal      váhavý člověk                  7 775 
váhavět    stávat se váhavým (říd.)       7 776 
váhovitý   převažující se k jedné straně  7 776 
váladlo    deska na válení prádla (nář.)  7 780 
válcovač   stroj na mlácení lnu/valcíř    7 782 
válcovní   válcovací (říd.)               7 782 
válčička   drobná válka                   7 783 
válkový    týkaj. se válku                7 791 
válovka    sekačka obilí s válem (slang.) 7 793 
válovna    část pekárny-vyvalování těsta  7 793 
vánočné    vánoční příplatek k mzdě       7 798 
vánočník   vánočka (nář.)                 7 798 
vápenář    podomní obchodník s vápnem     7 799 
vápenkář   kdo pálí vápno (zast.)         7 799 
várečník   pivovárečník (zast.)           7 801 
vářa       vařivo (nář.)                  7 807 
vášnivit   činit vášnivým (říd.)          7 813 
vátina     navátá hlína nebo písek        7 815 
vázanec    věc která je vázána (říd.)     7 818 
vázavost   vázací schopnost               7 820 
vázavý     mající schopnost vázat         7 820 
vážicí     určený k vážení                7 822 
vběh       druh cvič.se švihad./mlýn.zař. 7 826 
vbitý      takový který byl vbit          7 827 
vbíhavý    vbíhající                      7 826 
vbloudit   náhodně někam vejít            7 827 
vbočka     druh šermířského útoku         7 827 
vbodlý     vbodnutý                       7 827 
vbodnice   přímka hrotu zbraně namíř. ... 7 827 
vbouřit    hlučně prudce vjet (říd.)      7 827 
vbrázdit   vrýt brázdu (říd.)             7 828 
vbříst     vbřednout (říd.)               7 828 
vcedit     vlít cezením                   7 828 
vcele      zcela (zast.)                  7 828 
vcenění    použití sazeb na ocen. pozemku 7 828 
vcezový    infiltrační                    7 828 
včářit     umístit písmo do 1 linie       7 829 
včelinka   včelička (zast.)               7 830 
včeluška   včelička                       7 831 
včepit     hluboko vsadit (zast.)         7 831 
včerpat    načerpat do sebe (říd.)        7 831 
včichnout  vdechnutím zjistit pom. čichu  7 832 
včichovat  vdechováním čichat             7 832 
včísnout   česáním upevnit (říd.)         7 832 
včrtat     črtáním zakreslit (říd.)       7 832 
včrtnout   zběžně vkreslit (říd.)         7 832 
vdajný     snadno se vdávající (nář.)     7 832 
vdanky     vdavky (nář.)                  7 833 
vdavkový   týkaj. se vdavek               7 833 
vdákat     kdákat (nář.)                  7 832 
vdechovač  část vdechov. přístroje (říd.) 7 835 
vdeptat    vešlapat (říd.)                7 836 
vděka      krása, půvab vnada (zast.)     7 836 
vdělat     do vnitřku upevnit (říd.)      7 836 
vdlabat    dlabáním vpravit               7 836 
vdloubat   dloubáním vytvořit             7 836 
vdol       dolů (básn.)                   7 837 
vdolkař    pekař pekoucí vdolky (říd.)    7 837 
vdumatSe   vmyslit se (říd.)              7 838 
vdunout    vdechnout (říd.)               7 838 
vdušný     vtažný                         7 838 
vdutý      konkávní                       7 838 
vdycky     vždycky (zast.)                8 728 
vdyť       vždyť (zast.)                  8 729 
vebzučet   vnuknout bzučením (říd.)       7 839 
vecválat   cváláním vjet (říd.)           7 842 
večeřový   týkaj. se večeře (říd.)        7 844 
vedetka    strážní loď                    7 849 
veď        vždyť, zajisté (nář.)          7 846 
vechvětSe  chvějivě se objevit (říd.)     7 857 
vejčitec   rod brouků                     7 859 
vejčí      vaječný (říd.)                 7 859 
vejdělek   výdělek (lid.)                 8  61 
vejhor     výhor (lid.)                   7 859 
vejkrop    vykropení (lid.)               8 193 

vejkyda    žvanil (nář.)                  7 861 
vejlímek   krajová odrůda jablka          7 861 
vejmaz     pád lyžaře (slang.)            7 861 
vejmrsk    výtah z učebnice (slang.)      7 861 
vejmutka   odrůda borovice-vejmutovka     7 861 
vejpadem   ihned (nář.)                   7 862 
vejpeček   výpeček (lid.)                 8 294 
vejraž     výražek (nář.)                 8 365 
vejrovat   hledět jako vejr (říd.)        8 373 
vejrunk    splátka (zast.)                7 862 
vejruňk    splátka (zast.)                7 862 
vejřečný   výřečný (lid.)                 8 386 
vejřitý    mající vyvalené oči (říd.)     7 862 
vejsada    domýšlivec (lid.)              8 392 
vejsetek   to co se vyseje,výsetek (lid.) 8 402 
vejsevek   vyseté obilí, výsevek (lid.)   8 402 
vejsk      výsknutí (říd.)                8 406 
vejskat    radostně vykřikovat            8 406 
vejskot    výskání                        8 408 
vejtopec   výtopec, vyhubování (lid.)     8 534 
vejvažek   vývažek (lid.)                 8 566 
vejžvara   mluvka, žvanil (nář.)          7 863 
vekročit   vkročit (říd.)                 71028 
velboháč   velký boháč (říd.)             7 867 
veldílna   velká dílna (říd.)             7 869 
velebrus   stroj na broušení dřeva        7 869 
velectný   neobyčejně ctnostný (zast.)    7 869 
veledar    neobyčejný velký dar (říd.)    7 869 
velehoří   vysoké pohoří (říd.)           7 871 
velehra    způsob karetní hry             7 871 
velekat    nejsurovější kat (říd.)        7 871 
velelepý   velmi krásný (říd.)            7 872 
velemuž    vynikající dokonalý muž (říd.) 7 873 
velepták   obrovský pták (říd.)           7 875 
veleraný   velmi brzy raný                7 875 
veleřeka   velmi velká řeka (říd.)        7 875 
velešíbr   čachrář ve velkém              7 876 
veletvar   pohoří či plošina              7 877 
veleúzký   tuze úzký                      7 877 
veležrec   velekněz pohan. Slovanů (říd.) 7 879 
velička    hřídelík (slang.)              7 880 
velikatý   velký (říd.)                   7 881 
velivý     velitelský,rozkazovačný (říd.) 7 887 
velkněz    velekněz (říd.)                7 871 
velkochán  velký chán (říd.)              7 890 
velkomár   rod much                       7 892 
velkooce   s velikýma očima (říd.)        7 895 
velkotrh   trh pro velkoodběratele        7 899 
velkouchý  mající velké uši               7 900 
velmíč     dutý míč o velkém průměru      7 901 
velmogul   veliký mogul (říd.)            7 901 
velmožka   magnátka (říd.)                7 902 
velocina   druh velocipedu (říd.)         7 902 
velokar    velociped pro více osob        7 903 
velozvěr   vymřelý rod savců              7 903 
velproud   ohromný proud (říd.)           7 874 
velrabín   vrchní rabín (říd.)            7 903 
velusový   týkající se velusa (karet.hry) 7 904 
vemluvný   přesvědčivý (říd.)             7 906 
vendat     vložit (lid.)                  7 908 
venkůvek   venkov (zdrob.-říd.)           7 912 
venustra   voál, polohedvábná látka       7 914 
veplašit   plašením někam dostat          7 914 
veplít     do něčeho plivnout (říd.)      7 914 
vepřek     malý vepř (říd.)               7 915 
vepřově    na způsob vepře (říd.)         7 916 
verčálek   něco vrčícího (nář.)           71164 
verglař    kolovrátkář (nář.)             7 918 
verkl      kolovrátek (nář.)              7 919 
verpání    modřínový porost               7 923 
versalie   versálky (říd.)                7 923 
versifex   veršovec (říd.)                7 923 
versikl    veršík modlitby                7 923 
versikul   veršík modlitby (říd.)         7 923 
veršánek   veršík (říd.)                  7 924 
veršomet   veršotepec (říd.)              7 924 
vertr      ošetřovatel (slang.)           7 927 
verunek    brouk slunečko                 7 927 
veřvat     řvaním někam dostat (říd.)     7 931 
vesklít    zasklením vsadit (říd.)        7 934 
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veskrzný   veskrze jdoucí (říd.)          7 934 
veslárna   prostor lodi pro veslaře       7 934 
vesmátSe   smíchem se vloudit (říd.)      7 935 
vesniště   vesnické sídliště (říd.)       7 937 
vespolí    pospolitost (říd.)             7 938 
veškero    veškerenstvo, vesmír           7 946 
veškrtat   vškrtat - rychle vepsat (říd.) 71240 
vet        viď (nář.)                     7 979 
vetant     kdo má právo veta              7 948 
vete       viďte (nář.)                   7 979 
vetešit    stávat se vetchým (říd.)       7 949 
vetešní    týkající se veteše (říd.)      7 949 
vetiver    lipnicovitá rostlina           7 951 
vetkvělý   utkvělý (říd.)                 7 952 
vetule     čelní laň                      7 959 
veveřák    veverčí samec (říd.)           7 960 
veveřit    chytat veverky (říd.)          7 961 
vevlát     vláním někam vpravit (říd.)    7 961 
vevonět    voněním vdechnout (říd.)       7 962 
vevzdálí   v dálce (říd.)                 7 962 
vezírka    mohomedánská hodnostářka       7 964 
véla       velmi dobrá (stud.slang.)      7 866 
věček      hezké živobytí (říd.)          7 842 
vědavý     zvídavý (říd.)                 7 846 
věderní    týkající se vědra              7 848 
věderný    týkající se vědra              7 848 
vědérec    malé vědro (říd.)              7 848 
vědmo      kouzlo (říd.)                  7 850 
vědmý      veštecký (říd.)                7 850 
vědomní    spojený s vědomím (říd.)       7 851 
věcha      vích (říd.)                    7 857 
věchýtkář  kdo má povol. čepovat své víno 7 857 
vějanka    silný vítr (nář.)              7 858 
věják      vějadlo, fukar                 7 857 
vějánek    vějířek (nář.)                 7 858 
vějičkář   ptáčník chytající na vějičku   7 859 
vějivka    vějařka (nář.)                 7 861 
vějovka    vějačka (říd.)                 7 862 
věncařka   prodavačka věnců (říd.)        7 906 
věnconoš   kdo nosí věnce (říd.)          7 907 
věnčí      věneček (říd.)                 7 907 
věnčířka   žena která věnčí (říd.)        7 907 
věnečné    opasné                         7 909 
věrokaz    kacíř (říd.)                   7 921 
věroučně   dle věrouky                    7 922 
věrský     týkající se víry (říd.)        7 923 
věska      zavěšená miska vah (říd.)      7 934 
věstívat   ohlašovávat                    7 942 
věsť       zpráva, zvěst (zast.)          7 938 
věštivě    věštecky (říd.)                7 947 
věštně     věštecky (říd.)                7 947 
věštní     věštecký (říd.)                7 948 
větitSe    protloukat se (říd.)           7 951 
větnatý    větevnatý (říd.)               7 952 
větradlo   větrák, ventilátor (říd.)      7 953 
větrnatě   nekonkrétně, neuskutečnitelně  7 953 
větrobýl   rod vstavač. rostlin           7 955 
větrojem   kotel k zamez.poklesu tlaku... 7 955 
větrově    větrně                         7 956 
větrovna   vzdušnice u varhan (říd.)      7 956 
větruněk   navětřovací prostředek (říd.)  7 956 
větřácký   týkaj. se větřáku (lid.)       7 957 
větřidlo   lehkomyslný člověk             7 957 
větřil     kdo něco větří                 7 957 
větřívat   opakovaně větřit               7 958 
větvovat   skákat po věvích               7 959 
vězel      překážka v řece-zachyc. síť    7 962 
věžmo      na způsob věže                 7 966 
vhazovák   prostor pro vhazování (slang.) 7 967 
vhhh       citosl. vyjadř. otřes. zimou   7 967 
vhojit     hojením srůst                  7 969 
vhor       vzhůru (nář.)                  7 969 
vhřímat    hřímáním vpravit (říd.)        7 970 
vhříženě   způsobem někoho vhříženého     7 970 
vcházecí   určený k vcházení              7 970 
vchýlitSe  přiklonit se (říd.)            7 972 
vičný      vikvový                        7 979 
videctví   jasnovidectví (říd.)           7 980 
vidla      vidlička (zast.)               7 984 
vidlácký   týkaj. se vidláka              7 984 

vidlárna   výrobna vidlí                  7 984 
vidlář     výrobce vidlí                  7 984 
vidlení    vidlicovité dělení             7 986 
vidličák   strom s vidlicov.postav. kmeny 7 985 
vidličný   vidličnatý (říd.)              7 986 
vidmový    týkaj. se vidma                7 986 
vidovací   určený k vidování              7 987 
vidrbál    vřava (nář.)                   7 987 
vidrmoch   pokušitel (nář.)               7 987 
viellový   týkaj. se vielly               7 987 
vigilií    vigilie (zast.)                7 987 
vichrnatý  větrný (říd.)                  7 988 
vichroň    vichr (nář.)                   7 988 
vichura    vichřice (nář.)                7 989 
vií        citoslovce skučení psa         7 989 
vijavka    ozdobná květina                7 989 
vijáček    nástroj k navíjení (zdrob.)    7 989 
viklaní    týkající se viklanu (říd.)     7 990 
viklefák   stoupenec Viklefova učení      7 991 
vikovitý   mající vlastnosti vikve (říd.) 7 991 
vilařit    bydlet ve vile (říd.)          7 993 
vilínový   týkaj. se vilínu               7 993 
vilkař     obyvatel vilky (říd.)          7 993 
vilno      vilnost (říd.)                 7 993 
vilově     vilovitě                       7 994 
vilovitě   na způsob vily (říd.)          7 994 
vilovitý   vile podobný (říd.)            7 994 
vimrdle    pupínek na kůži (říd.)         7 994 
vincař     vinař (nář.)                   7 995 
vinéř      vinař (zast.)                  7 996 
vinhuka    rod ploštic                    7 996 
vinicový   týkaj. se vinice               7 996 
vinštíř    vinný kámen (lid.)             71000 
vinštýř    vinný kámen (lid.)             71000 
vinutec    rod brouků                     71001 
vinutice   druh měkkýšů                   71001 
vinutina   vinutá ozdoba (říd.)           71001 
violenka   malá violka                    71001 
violon     housle/kontrabas/basa          71002 
vireta     nádoba-víra                    71003 
virgajs    kravál (nář.)                  71003 
virgový    týkaj. se virgy                71004 
virilia    plodidla                       71004 
virilný    mužský (říd.)                  71004 
virné      vira, pneněž. pokuta za zabití 71004 
virusek    infekční činitel (zdrob.)      71006 
viscelin   nit s viskóz. povlakem         71008 
viselčí    oběšenecký (zast.)             71008 
visení     porucha tavicího pochodu       71008 
viskoid    umělá nehořlavá hmota          71011 
vislouch   pes se svislýma ušima          71011 
vislouchý  mající svislé uši (říd.)       71012 
vislý      visící, svislý (říd.)          71012 
vismo      ve visu                        71012 
vison      šelma                          71012 
visuť      převislá stěna (říd.)          71012 
višňovec   pečivo se zapečenými višněmi   71013 
višňoví    višňové stromy                 71013 
vitaskop   Edisonův promítací přístroj    71015 
vite       viďte (nář.) / hbitě (v hudbě) 7 979 
vitký      pružný, ohebný (nář.)          71018 
vivi       pták z čeledi Picidae          71020 
vivia      pták z čeledi Picidae          71020 
vivie      pták z čeledi Picidae          71020 
vix        leštidlo na boty               71020 
vizka      savec-hlodavec                 71020 
víceboký   mající několik boků/stěn       7 974 
víčkatci   řád měkkýšů                    7 978 
víčkatý    mající víčko                   7 978 
vídeňče    dítě z vídeňské porodnice      7 980 
vílovitý   podobný víle (říd.)            7 994 
vínobob    rod dřevin                     7 998 
vínoví     věvičky a lístky vinné révy    71000 
vínovna    vinárna (říd.)                 71000 
vínovod    zařízení jímž teče víno (říd.) 71000 
vírnice    samice vírníka                 71004 
víruplný   plný vírů (říd.)               71006 
vířilka    několik rodů much              71007 
víska      vesnička                       71011 
vískat     probírat se ve vlasech         71011 
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vítač      vítatel (říd.)                 71014 
vítačka    vítání (říd.)                  71014 
vítanost   stav toho, jenž je vítán       71015 
vítava     slavnost, vítání (říd.)        71016 
vítězový   určený pro vítěze (říd.)       71018 
vjásatSe   s jásotem se dát (říd.)        71021 
vjízdné    povolení vjezdu (říd.)         71022 
vkladba    zápis do pozemkové knihy       71023 
vkladník   vkladatel (říd.)               71024 
vkládavý   vkladný (zast.)                71023 
vklejmit   vpálit (nář.)                  71024 
vklesat    klesáním se dostat (říd.)      71024 
vklnout    klnutím způsobit něčí uvržení  71025 
vkluz      vchod do doupěte               71025 
vkochatSe  radostně se pohroužit (říd.)   71025 
vkolit     vetknout (říd.)                71026 
vkop       gól (řídce)                    71026 
vkositSe   úkosem se zahledět (říd.)      71026 
vkradí     kradmo (říd.)                  71027 
vkuklit    zakuklit                       71029 
vkutatSe   kutáním vniknout (říd.)        71030 
vkvap      rychle, spěšně (říd.)          71030 
vkvapit    rychle vejít (říd.)            71030 
vkypět     kypivě vniknout (říd.)         71030 
vkyvovat   kýváním projevovat (říd.)      71030 
vkývnout   kývnutím projevit (říd.)       71030 
vlačec     pytlácká síť na koroptve       71030 
vlačej     místo v řece k zátahu sítí     71030 
vlačidlo   brány k vláčení/vlečka (válc.) 71031 
vladit     naladěním vpravit (říd.)       71033 
vladykát   území spravované vladykou      71036 
vlanout    vlát (říd.)                    71040 
vlasák     řezaný došek                   71041 
vlasinný   vlasinový, žíněný (říd.)       71043 
vlasozub   rod mechů                      71044 
vlašák     kohout slepice vlašky          71049 
vlašče     kuře slepice vlašky            71049 
vlažidlo   roztok k navlhčování (říd.)    71051 
vláčnitý   vláčný, táhlý (říd.)           71031 
vláčník    vlekoucí loď (říd.)            71031 
vládyčna   vládkyně (říd.)                71035 
vlákeň     soubor vláken (říd.)           71038 
vláknec    rod brouků                     71039 
Vlámsko    území obývané Vlámy            71040 
vlámství   vlámské smýšlení (říd.)        71040 
vlásnění   vlášení, vlákna (říd.)         71043 
vlást      vládnout (zast.)               71046 
vlášeň     koňské žíně (nář.)             71049 
vlážec     rod brouků                     71051 
vlážka     vláha (zdrob.)                 71051 
vlážník    rod brouků                     71051 
vlčačka    fena vlčáka                    71052 
vlčan      vlk (říd.)                     71052 
vlčivý     připomínající vlka             71053 
vlčně      sele vylíhlé v prosinci        71053 
vlčno      temno, nevlídně (říd.)         71053 
vlčnost    dravost (říd.)                 71053 
vlčurný    týkaj. se vlčí kožešiny (říd.) 71053 
vlečiště   část loděnice                  71054 
vlečivý    vleklý, pomalý (říd.)          71054 
vlečmo     vlečně (říd.)                  71054 
vlečně     s vlečením (říd.)              71055 
vlečnice   vlečná loď/člun (říd.)         71055 
vlečoun    vlečná loď                     71055 
vleka      vlečení (říd.)                 71055 
vlekonoš   kdo nese vlečku (říd.)         71056 
vletový    týkající se vletu              71057 
vlez       místo kudy se prolézá (říd.)   71058 
vleznost   dotěrnost                      71058 
vléhat     lehat (říd.)                   71055 
vlhčivo    vlhkost (říd.)                 71059 
vlhkomil   rod brouků                     71059 
vlhotný    vlahý, vlhký (říd.)            71060 
vlhounký   jemně vlhký (říd.)             71060 
vlchovec   slovanský pohan. kněz (zast.)  71060 
vliveček   nepatrný vliv (říd.)           71062 
vlivový    vlivný                         71063 
vlívání    vliv (zast.)                   71062 
vlkovna    část továrny s vlky(trh.stroj) 71064 
vlkyně     vlčice (říd.)                  71064 

vlnáč      rod brouků                     71065 
vlnič      přístroj na dělání vln         71066 
vlní       vlnový                         71066 
vlník      vlnovitý chloupek podsady      71066 
vlnkově    vlnkovitě (říd.)               71067 
vlnolom    vlnolam                        71068 
vlnotuk    lanolin                        71068 
vlňanka    vlňák (nář.)                   71065 
vloditSe   nalodit se (říd.)              71070 
vlohově    talentově                      71070 
vlomit     prolomit (říd.)                71070 
vlomový    týkaj. se vlomu                71070 
vloučit    vložit (říd.)                  71070 
vltavák    kdo žije na Vltavě             71073 
vltavina   vltavský ráz (říd.)            71073 
vlykat     polykat (říd.)                 71074 
vlyknout   (s)polknout (říd.)             71074 
vlžec      rod brouků                     71074 
vlžník     rod brouků                     71074 
vmáchnout  máchnutím někam dostat         71074 
vmále      zakrátko (zast.)               71074 
vmámit     mámením přinutit (říd.)        71075 
vmátlý     dovnitř prohnutý (říd.)        71075 
vmátnout   dovnitř prohnout (říd.)        71075 
vmetnutí   embolie (říd.)                 71076 
vmílatSe   vtírat se někam (říd.)         71076 
vmrznout   zamrznout do něčeho            71077 
vmučit     mučením vnutit                 71077 
vmžítSe    mžením vniknout (říd.)         71077 
vnadec     rod brouků                     71078 
vnadiště   místo kde se zvěř láká vnaděn. 71078 
vnevčas    v nevhodnou dobu (říd.)        71081 
vněšně     vnějškově (říd.)               71081 
vněšnost   vnějškovost (říd.)             71081 
vnítit     roznítit (říd.)                71083 
vnočit     proniknout, vnořit             71088 
vnor       vnoření, ponor (říd.)          71088 
vnořeně    zamyšleně (říd.)               71088 
vnuklý     vštípený (zast.)               71090 
vod        vedení západky v zámku         71091 
vodačka    vodní sportovkyně              71093 
vodan      rod brouků                     71093 
vodanka    vodová polévka (nář.)          71093 
vodař      rod brouků                     71094 
vodičový   týkaj. se vodiče               71095 
vodmistr   odborník obsluhuj. vodovod     71097 
vodnářík   rod vodních brouků             71097 
vodnost    voda obsaž. v urč. prostoru    71100 
vodňačka   vodnice, okrouhlice            71097 
vodobřich  rod bičíkovců                  71100 
vodoskok   vodotrysk (říd.)               71102 
vodouka    vodová polévka (nář.)          71103 
vodovaný   mající lesk na způs.fládrování 71103 
vodovka    vodová polévka (nář.)          71103 
voďan      rod brouků                     71093 
vogar      varhanní rejstřík, fugara      71104 
vochlárna  místnost na tření/česání lnu   71104 
vochlení   vochlování                     71105 
vojáče     mladý voják (říd.)             71106 
vojátko    maličká oj (nář.)              71107 
vojínský   vojenský (říd.)                71108 
vojkový    týkaj. se oje                  31005 
vojnice    voj                            31005 
vojný      vojenský (zast.)               71108 
vokátor    povolávací dekret              71110 
volavě     vábivě (říd.)                  71113 
voldat     ohledávat slepice (nář.)       71114 
voletka    konc. článek architekt. opěry  71115 
volí       volský (říd.)                  71115 
volín      stáj pro voly (říd.)           71115 
volkář     zemědělec užívaj. volů k tahu  71116 
volňas     volná vstupenka                71117 
vologel    druh antilop                   71122 
volok      převlaka                       71122 
voltait    vodnatý síran někt. kovů       71124 
voltáž     el. napětí ve voltech (říd.)   71124 
voltoměr   voltmetr                       71124 
voltzin    oxysulfid zinečnatý            71124 
volucela   moucha / hlodavec              71124 
volumetr   areometr, hustoměr             71124 
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von        šlechtic (říd.)                71125 
vonně      voňavě                         71127 
voňák      houba opěnka                   71125 
voňovat    onikat (nář.)                  71127 
vorčouch   dřevěná lopata (nář.)          71127 
voročet    vodočet (nář.)                 71102 
voršof     dřevěná lopata (nář.)          71128 
voršov     dřevěná lopata (nář.)          71128 
voršulka   uršulinka (říd.)               71128 
vosinec    vosí hnízdo (říd.)             71128 
voskárna   voskařská dílna                71129 
voskovec   ceratum, směs vosku a přísad   71129 
vosloprd   druh bodláku (lid.)            71130 
vosovitě   jako vosa (říd.)               71130 
vospánek   část čepení přiléhaj. k čelu   71130 
vostrlis   paběrky (říd.)                 71130 
voštník    voskář (zast.)                 71131 
votouch    klacek (nář.)                  71131 
votum      zaslíbení, slib                71131 
vou        citosl. psího vytí             71131 
vousanka   ryba                           71132 
vousáček   pták                           71132 
vousíček   malý vousík                    71132 
vouskatý   mající vousky                  71132 
vousovec   rod motýlů                     71133 
vozák      vozač (říd.)                   71133 
vozárna    kůlna na vozy (říd.)           71133 
vozička    klouzačka (říd.)               71134 
vozivo     dopravní prostředky (říd.)     71134 
vozíkář    člověk jezd. s vozíkem (říd.)  71134 
vozkovat   být vozkou                     71135 
vozoví     trén (zast.)                   71135 
vpadavě    způsobem připomínaj. vpadání   71136 
vpadlost   vlastnost něčeho vpadlého      71136 
vpadní     vstupní (říd.)                 71137 
vpádový    invazní (říd.)                 71137 
vperčit    vsunout (zast.)                71138 
vplatba    vplacení                       71140 
vplatné    pošt. poplatek při vplácení    71141 
vplácat    vplácáním vpravit              71140 
vplátce    kdo vplácí peníze              71140 
vpolíbit   polibkem někam vtisknout(říd.) 71143 
vpotit     pocením vsáknout               71144 
vpoušť     kanalizační vpust              71144 
vpražit    zapražit do něčeho             71146 
vprovod    úvod (říd.)                    71147 
vpuklina   prohlubenina na oční duhovce   71147 
vpustní    sloužící ke vpouštění          71148 
vpustný    sloužící ke vpouštění (říd.)   71148 
vran       havran (říd.)                  71151 
vranák     samec vrány (říd.)             71151 
vranit     hnědit                         71152 
vrapový    mající vrapy                   71153 
vraštět    stávat se vrásčitým            71154 
vratileč   druh myslivecké naháňky        71155 
vránečka   malá vrána (říd.)              71152 
vráseň     písečný přesyp (říd.)          71153 
vrásný     vrásnatý                       71154 
vrášť      vrásky (říd.)                  71154 
vrátivka   návratný tyfus                 71156 
vrátivý    vracející (říd.)               71156 
vrátník    vrátný (zast.)                 71157 
vrávorem   vrávoravě (říd.)               71158 
vrbařit    pěstovat košíkářskou vrbu      71162 
vrbařský   týkající se vrbařství          71162 
vrbičník   rod brouků                     71162 
vrbinka    vrbový porost (zdrob.)         71163 
vrbinový   týkaj. se vrbiny               71163 
vrbově     jako vrba                      71163 
vrbovník   rod brouků                     71163 
vrčadlo    bzučák                         71164 
vrčálek    něco vrčícího                  71164 
vrčení     druh účesu                     71164 
vrčidlo    bručoun (říd.)                 71164 
vrčivec    bručoun (říd.)                 71164 
vrčítko    bručák u rybářského prutu      71164 
vrčka      vesnická taneč. muzika (říd.)  71164 
vretka     fretka (říd.)                  71165 
vrhař      vrhač (říd.)                   71165 
vrhcáb     házecí hrací kámen (zast.)     71167 

vrhcábí    středověká desková hra         71167 
vrhcábný   týkaj. se vrhcáb               71168 
vrhcáby    středověká desková hra         71167 
vrhmo      vržením (říd.)                 71168 
vrcha      vrch (nář.)                    71170 
vrchcáb    házecí hrací kámen (zast.)     71167 
vrchek     vrchní část (zast.)            71171 
vrchleb    sek na hlavu (říd.)            71171 
vrchňáček  svršek, víčko (říd.)           71171 
vrchovaně  svrchovaně (říd.)              71175 
vrchovaný  svrchovaný (říd.)              71175 
vrchovák   obyvatel vrchů (říd.)          71175 
vrchůlek   vrchol (zdrob.)                71176 
vrkalka    vrkající ptačí samička (říd.)  71176 
vrkanina   planá řeč, žvást               71176 
vrkočový   týkaj. se vrkoče               71177 
vrnčivý    vrnivě znící (říd.)            71177 
vrndat     hrát, vrnět (říd.)             71177 
vrod       zděděná vlastnost              71178 
vroubec    vrub (říd.)                    71179 
vroubení   obruba, lem                    71179 
vrrršš     citosl. zvuku letíc. šrapnelu  71181 
vrstevka   vrstevnice (říd.)              71181 
vrstok     dírka u kabátu                 71182 
vrstvář    kdo skládá obilí do vrstev     71182 
vrstvec    vrstevník (říd.)               71181 
vršitem    vršitě (říd.)                  71184 
vrškovat   slézat se ve vršcích stromu    71184 
vršní      vrchový (říd.)                 71184 
vrštět     vrzat (říd.)                   71184 
vrtača     závrt                          71185 
vrtadlo    vrtací nástroj                 71185 
vrtanec    druh pečiva                    71186 
vrtařka    dělnice pracující s vrtačkou   71186 
vrtárna    dílna s vrtacími stroji        71186 
vrtátko    vrtací zařízení (zdrob.)       71187 
vrtbař     kdo probádí vrtbu              71187 
vrtební    týkající se vrtby              71187 
vrtebný    týkající se vrtby              71187 
vrtička    kvedlačka (říd.)               71188 
vrtiocas   tvor vrtící ocasem (říd.)      71188 
vrtulář    odborník na výrobu vrtulí      71190 
vrtulivý   kroutivý (říd.)                71190 
vrť        trám spojující dřeva voru      71184 
vrťanka    hrubá pšeničná mouka (nář.)    71186 
vrubař     kdo dělá vruby při počítání    71191 
vrubáč     strom v němž jsou vruby        71191 
vrubit     vroubit (říd.)                 71191 
vrubnice   druh kladiva                   71191 
vrubní     vrubový                        71191 
vrubník    rabuše (říd.)                  71191 
vrutárna   výrobna vrutů                  71192 
vrutidlo   šroub, vrut (říd.)             71192 
vrys       něco vrytého (říd.)            71193 
vrýsnout   vrýt, načrtnout (říd.)         71193 
vrzadlo    vrzavý hudební nástroj (říd.)  71194 
vrzálek    zvonohlík                      71194 
vrzlavý    vrzavý (říd.)                  71195 
vržanina   čerstvě zorané pole (nář.)     71195 
vřeckový   týkající se vřecka             71196 
vředák     vřed                           71196 
vřediště   vřed (říd.)                    71196 
vřelec     horkokrevný člověk (zast.)     71197 
vřesinka   drobný vřes (říd.)             71197 
vřesisko   vřesoviště (říd.)              71197 
vřešťák    stále vřeštící člověk (říd.)   71198 
vřetenný   vřetenní                       71200 
vřídě      vřed (zdrob.)                  71201 
vřískoun   křikloun (říd.)                71201 
vřívat     opakovaně vřít (říd.)          71202 
vřřřř      citosl. předení kočky          71202 
vs         citosl. konejšení dítěte       71202 
vsada      vložka (říd.)                  71202 
vsaditel   kdo něco vsadil do země        71202 
vsakoměr   přístr.k zjiš.vsak.schop.zemin 71204 
vsakový    týkající se vsakování          71204 
vsádkař    hutník vsazující rudu          71203 
vsázecí    sloužící ke vsázení            71204 
vsejpat    vsýpat (říd.)                  71217 
vsek       zářez, zaseknutí (říd.)        71205 
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vsílat     vysílat (říd.)                 71205 
vsíťovat   vhazovat do sítě/branky        71205 
vskrytě    v skrytosti (říd.)             71206 
vsledu     vzápětí (říd.)                 71206 
vsnít      ve snech umístit (říd.)        71206 
vsnívat    ve snech umisťovat (říd.)      71206 
vsouvač    vsouvací součástka zbraně      71207 
vstavák    holub stavák                   71209 
vstávač    kdo vstává z lůžka (říd.)      71208 
vstříčně   vstřícně (říd.)                71212 
vsuk       vchod do doupěte               71216 
vsukovat   soukavě vsunovat (říd.)        71216 
vsunovač   vsunovací součást střel.zbraní 71216 
vsunutý    vložený                        71217 
vsutek     vsuvka (říd.)                  71217 
všad       všude (zast.)                  71217 
všadyž     všude (říd.)                   71217 
všan       citosl. odezvy střelby         71218 
všatitSe   obléci se do něčeho (říd.)     71218 
všátrat    tápavě vejít                   71218 
všeblahý   přinášej. všemož. blaho (říd.) 71219 
všecký     veškerý (zast.)                71220 
všedárný   vše dávající (říd.)            71220 
všedílo    dílo jako syntéza všech umění  71220 
všedně     obyčejně                       71220 
všednět    stávat se všedním              71220 
všednit    dělat někoho všedním           71221 
všednost   všední skutečnost              71221 
všeduch    vše pronikající duch (říd.)    71221 
všeduše    podstata (říd.)                71221 
všechný    veškerý (zast.)                71223 
všejeden   jen jeden jediný (říd.)        71223 
všembera   kdo každého obere (říd.)       71226 
všemilý    milý nade vše (říd.)           71226 
všemírný   vesmírný (říd.)                71226 
všeplno    velmi plno (říd.)              71231 
všepojný   všechno spojující (říd.)       71231 
všepolák   přísluš. polské polit. strany  71231 
všeptačí   vztahuj. se na vš.ptáky (říd.) 71231 
všesilný   nejvýš silný (říd.)            71232 
všesíla    základní síla (říd.)           71232 
všesušič   univerzální sušicí stroj       71234 
všesvět    vesmír (říd.)                  71234 
všetečno   všetečně (říd.)                71234 
všeumný    všechno umějící (říd.)         71235 
vševěděl   tvor který vše ví (říd.)       71236 
vševid     kdo všechno vidí (říd.)        71236 
vševidný   vidoucí všechno (říd.)         71236 
vševolný   příliš povolný (zast.)         71237 
vševůle    vůle nad vším vládnout (říd.)  71237 
všezírný   vševidoucí (říd.)              71237 
všeznámý   všeobecně známý (říd.)         71237 
všezvěd    kdo chce vše vědět (říd.)      71237 
všezvěda   kdo všechno zvídá (říd.)       71237 
všeživot   život celku (říd.)             71238 
všim       všímavost (říd.)               71238 
všivcový   týkaj. se všivce               71239 
všípat     bodáním vetknout (říd.)        71239 
všípnout   bodnutím vetknout (říd.)       71239 
vškolit    vysadit do školky (říd.)       71240 
vškrtat    rychle vepsat (říd.)           71240 
všňořit    obléci do něčeho nádherného    71240 
vššt       citoslovce svistu              71241 
vteřiník   vteřinový okruh na ciferníku   71246 
vtěrák     druh hoblíku-útorník           71246 
vtěrně     dotěrně (říd.)                 71246 
vtěrný     dotěrný (říd.)                 71246 
vtipák     vtipkář (zast.)                71248 
vtipálek   vtipkář                        71248 
vtínavý    ostře se zatínající (říd.)     71247 
vtírátko   tyčinka na vtírání léků        71250 
vtírka     inunkce                        71250 
vtlak      tlak z vnějšku dovnitř         71252 
vtomý      imanentní (říd.)               71253 
vtonulý    zamyšlený (říd.)               71253 
vtřeštit   vytřeštěně se zahledět (říd.)  71254 
vtřít      vetřít (říd.)                  71254 
vtulný     přítulný (říd.)                71255 
vučit      učením vštípit (říd.)          71256 
vučívat    zvučívat (zast.)               71256 

vuí        citosl. zvuku větru            71257 
vultex     vulkanizovaný latex            71261 
vundat     strčit (zast.)                 71261 
vurst      uzenice (zast.)                71262 
vuřtíkář   výrobce/prodavač vuřtů (říd.)  71262 
vuvu       opice                          71262 
vúpoly     vpůlí (nář.)                   71262 
vůdčík     vůdce (říd.)                   71257 
vůklik     zátočina (nář.)                71257 
vůlička    vůle (zdrob.)                  71260 
vůlový     volní (říd.)                   71261 
vybahnit   porodit (o bahnici)            8   2 
vybančit   nabít, nabančit (říd.)         8   3 
vybájit    bájivou činností vytvořit      8   2 
vybátSe    naplno projevit strach         8   4 
vyběhlík   druh moučníku                  8   7 
vybělat    vyblednout                     8   8 
vybídat    vybízet (říd.)                 8  11 
vybíhač    hornický dělník                8  11 
vybíhavý   vybíhající/nekrmivý (pták)     8  12 
vybílení   nátěr vzniklý bílením          8  13 
vybízená   vybízení, pobídka (říd.)       8  16 
vybížka    výběh (zast.)                  8  16 
vybledit   učinit bledým (říd.)           8  17 
vyblizka   hubený člověk (říd.)           8  17 
vybolelý   přestavší bolet (říd.)         8  20 
vybouzet   budit, burcovat (říd.)         8  23 
vybranec   delegát (říd.)                 8  24 
vybrzdit   přibrzdit (říd.)               8  28 
vybubnit   vybubnovat (říd.)              8  28 
vybubřet   nadmout se, nabubřet (říd.)    8  28 
vybulina   vyboulenina (říd.)             8  23 
vybušit    bušením získat (říd.)          8  31 
vybůst     vybodnout (zast.)              8  31 
vybzučet   bzučením vytvořit (říd.)       8  33 
vycabit    vyparádit (nář.)               8  33 
vycaplat   povědět, prozadit (nář.)       8  33 
vycicmat   vycucat, vysát (nář.)          8  35 
vycivět    civěním strávit čas (říd.)     8  36 
vyclívač   kdo provádí vyclívání (říd.)   8  36 
vyclonit   cloněním oddělit (říd.)        8  36 
vycpaně    nacpaně (říd.)                 8  36 
vycpaný    pevně vyplněný                 8  36 
vycupkat   vycupitat (říd.)               8  37 
vyčadit    kouřem vypudit                 8  39 
vyčaplý    vyzáblý (říd.)                 8  40 
vyčelený   mající vypouklé čelo (říd.)    8  41 
vyčernit   zbarvit na černo               8  42 
vyčiřit    provést čiření                 8  46 
vyčídit    vystřídat při hře (nář.)       8  44 
vyčít      vyčichat (říd.)                8  48 
vyčkavý    trpělivě čekající (říd.)       8  49 
vyčmárat   čmáráním vytvořit (říd.)       8  49 
vydanit    podrobit dani                  8  52 
vydanost   podrobenost                    8  52 
vydatek    důsledek (říd.)                8  53 
vydechat   vydechovat (říd.)              8  58 
vydechlý   vydechnutý                     8  58 
vydej      vdavky (říd.)                  8  51 
vydeptat   vydupat, vyšlapat (říd.)       8  62 
vydivený   udivený, vyjevený (říd.)       8  64 
vydmýchat  rozdmýchat (říd.)              8  66 
vydrař     lovec vyder/plemeno psa        8  70 
vydrák     samec vydry (řídce)            8  69 
vydrčet    drčením vytvořit               8  71 
vydrhlý    vydrhnutý (říd.)               8  71 
vydrchat   zmlátit                        8  72 
vydrželý   vydržený (říd.)                8  73 
vydřice    samice vydry                   8  75 
vydřinec   ubikace pro vydry v ZOO (říd.) 8  75 
vydštít    seslat déšť (říd.)             8  76 
vydudat    dudáním vydělat                8  76 
vydutit    stát se dutým (říd.)           8  77 
vydůlit    vyhloubit                      8  76 
vydychlý   vydechnutý (říd.)              8  78 
vyháněcí   určený k vyhánění (říd.)       8  85 
vyháněč    ten kdo vyhání                 8  85 
vyháralý   vyhaslý, zchladlý (říd.)       8  85 
vyhárat    zchladnout (říd.)              8  85 
vyházka    vyhazování (říd.)              8  87 
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vyhejcat   s láskou vypěstovat (nář.)     8  88 
vyhekat    provzdychat                    8  88 
vyhemzat   vylézt (nář.)                  8  88 
vyhlinit   hlínou vymazat (říd)           8  97 
vyhlídač   kdo něco vyhlíží (říd.)        8  96 
vyhlížeč   kdo něco vyhlíží (říd.)        8  97 
vyhnědlý   do hněda vybledlý (říd.)       8 102 
vyhnutě    prohnutě                       8 103 
vyholený   holý, holením zbavený vousů    8 105 
vyhoust    vydělat si hraním (říd.)       8 109 
vyhranět   nabýt určité podoby (říd.)     8 113 
vyhrobit   vyhrabat, vykopat (nář.)       8 117 
vyhřebit   porodit (o klisně)             8 119 
vyhřímat   hřímáním vypudit (říd.)        8 120 
vyhřívač   zařízení k vyhřívání           8 120 
vyhřmělý   přestavší hřmít                8 120 
vyhudat    hrou na housle vysvobodit      8 121 
vyhudlý    hubený (říd.)                  8 121 
vyhuhlat   huhlavě pronést (říd.)         8 121 
vyhulený   zamračený - o obloze (říd.)    8 122 
vyhustit   zahustit (říd.)                8 122 
vyhýbací   sloužící k vyhýbání            8 122 
vyhýnek    místo kde sníh vyležel osení   8 124 
vyhýralý   zhýralý (zast.)                8 124 
vychablý   vysílený (říd.)                8 124 
vychechtat chechtáním odněk.dostat (říd.) 8 126 
vychodilý  vychozený, opotřebovaný (říd.) 8 130 
vychoudlý  vychudlý (nář.)                8 132 
vychozelý  chozením opotřebovaný (říd.)   8 135 
vychrčet   chrčivě promluvit (říd.)       8 135 
vychrkat   vykašlat (zast.)               8 136 
vychrtalý  hubený, vychrtlý (říd.)        8 137 
vychtěný   vyumělkovaný (říd.)            8 137 
vychuřelý  vyhublý (říd.)                 8 138 
vychvělý   rozechvělý (říd.)              8 139 
vychvít    chvějivě se projevit           8 139 
vychvítSe  chvějivě se uvolnit            8 139 
vychybět   vynechat (říd.)                8 140 
vychybit   pochybit (říd.)                8 140 
vychycelý  nedopečený (nář.)              8 140 
vychytit   vytrhnout (nář.)               8 141 
vyjančit   vyplašit (lid.)                8 143 
vyjechat   s chvatem vyjet                8 146 
vyjíkat    zajíkavě pronést (říd.)        8 150 
vyjmínka   výhrada (zast.)                8 155 
vyjmutí    výjimka (zast.)                8 155 
vykaňkat   kaňkáním spotřebovat (říd.)    8 157 
vykájet    vychovávat (říd.)              8 156 
vykáraný   vycepovaný, vychovaný (říd.)   8 157 
vykázání   výkaz (zast.)                  8 159 
vyklanět   klaněním získat (říd.)         8 165 
vykládák   zařízení k vykládání vagonů    8 162 
vyklekat   klekáním opotřebovat (říd.)    8 166 
vykmitat   vysvítat (říd.)                8 175 
vykorat    okorat (zast.)                 8 181 
vykot      vytí (říd.)                    8 183 
vykotlit   kotlovitě vyhloubit (říd.)     8 183 
vykotvit   vytáhnout kotvy (zast.)        8 183 
vykrápat   v krůpějích vyprchat (říd.)    8 189 
vykrátit   provést krácení (říd.)         8 189 
vykrkat    krkáním dostat ze sebe         8 190 
vykřivit   zkřivit na vněj. straně (říd.) 8 199 
vykříkat   vykřikovat (říd.)              8 198 
vykřívat   prochládat, promrzat (zast.)   8 199 
vykřížit   křížením vypěstovat (říd.)     8 199 
vykuňkat   kuňkáním získat (říd.)         8 200 
vykupčit   kupčením vydělat (říd.)        8 201 
vykusit    vytrpět (říd.)                 8 202 
vykuš      arkýř/vikýř (zast.)            8 202 
vykutit    vykutat (říd.)                 8 203 
vykvapit   kvapně vyjít (říd.)            8 203 
vykypít    vykypět (nář.)                 8 206 
vylámaný   lámáním zbavený někt. částí    8 208 
vylátat    vyspravit látáním (říd.)       8 209 
vylesnit   zbavit lesů, odlesnit (říd.)   8 213 
vylezlík   kdo odněkud vylezl (říd.)      8 220 
vylhavač   kdo vymýšlí lži (říd.)         8 222 
vylinule   jemně vytryskle (říd.)         8 224 
vylinulý   jemně vytrysklý (říd.)         8 224 
vylíčení   literární popis                8 222 

vylíčený   popsaný, zobrazený             8 222 
vylítalý   světem protřelý                8 224 
vylívka    výlevka (říd.)                 8 226 
vylnout    vyronit se (říd.)              8 227 
vylodění   vysazení z lodě                8 227 
vylučit    vystřelit z luku (zast.)       8 235 
vylulat    vyhýčkat (říd.)                8 236 
vymáhací   sloužící k vymáhání            8 239 
vymeták    vymetadlo (říd.)               8 248 
vyměkčit   učinit měkkým (říd.)           8 243 
vymínat    uvolňovat mnutím (zast.)       8 251 
vymíset    vypouštět (říd.)               8 252 
vymletý    vodním proudem rozrytý         8 254 
vymokřit   příliš.mokrem poškodit (říd.)  8 258 
vymořený   utrápený,nesoucí stopy trápení 8 259 
vymožená   vymožení (říd.)                8 260 
vymožení   vymoženost (říd.)              8 260 
vymrčet    mručením získat (nář.)         8 260 
vymrkat    mrkáním odstranit (říd.)       8 260 
vymrzavý   mající sklon k vymrznutí       8 262 
vymšívač   kdo vycpává mechem mezery zdi  8 263 
vymšívat   vycpávat mechem mezery ve zdi  8 264 
vymučeně   zmučeně (říd.)                 8 264 
vymývák    vymývadlo                      8 267 
vynašlý    nalezený (říd.)                8 273 
vynažit    obnažit (nář.)                 8 274 
vyneslý    pozdvižený (říd.)              8 275 
vynítit    roznítit (říd.)                8 278 
vynížit    snížit (říd.)                  8 278 
vynošecí   určený k vynošení              8 279 
vynotit    zapsat v notách (říd.)         8 279 
vynudit    znudit (říd.)                  8 280 
vynunat    vyškemrat (říd.)               8 280 
vyňúrat    vypátrat (nář.)                8 280 
vyoblina   ohyb, zákrut (říd.)            8 281 
vyolovit   vyložit uvnitř olovem (říd.)   8 282 
vyopálat   vyčistit vyfukováním (říd.)    8 282 
vyorák     vložka k pluhu                 8 282 
vyorávák   vyorávač                       8 283 
vypadač    kdo koná výpady (říd.)         8 285 
vypájet    vypíjet (říd.)                 8 288 
vypeskat   vyplísnit (říd.)               8 295 
vypevnit   vyztužit (říd.)                8 297 
vypěrací   sloužící k vypírání (říd.)     8 295 
vypěrač    vypírač (říd.)                 8 295 
vypěšit    zchromit zvěř (říd.)           8 296 
vypěvat    zpěvem vyjádřit (říd.)         8 297 
vypitost   vlastnost něčeho vypit. (říd.) 8 303 
vypíkat    vypékat (říd.)                 8 294 
vypjat     vypnout (nář.)                 8 303 
vypláchat  zbežně čistit uvnitř vodou     8 303 
vyplákat   vypláchat (říd.)               8 303 
vyplát     pláním spotřebovat (říd.)      8 306 
vyplátka   vyplácení (říd.)               8 307 
vyplávlý   do plava zbarvený (říd.)       8 308 
vyplecit   vymknout si (kůň nohu)         8 309 
vyplesat   plesáním vyjádřit (říd.)       8 309 
vyplívka   pletí, vyplívání (říd.)        8 311 
vyplněná   vyplnění (říd.)                8 312 
vyplulý    takový, který vyplul           8 315 
vypnulý    vysunutý                       8 317 
vypodat    zvednout (říd.)                8 320 
vypouště   nezbedné dítě (nář.)           8 328 
vypoznat   dojít k poznání (říd.)         8 332 
vypralý    vypraný (říd.)                 8 334 
vypřát     přáním si vymoci (říd.)        8 352 
vypsítSe   vyřádit se (říd. - o počasí)   8 354 
vypškat    vybublat (nář.)                8 354 
vypůjčet   vypůjčovat (říd.)              8 355 
vyradit    poradit (říd.)                 8 361 
vyražená   vyražení, zábava (zast.)       8 365 
vyráženě   vyráženým způsobem             8 365 
vyráživě   se silným důrazem (říd.)       8 367 
vyrodit    porodit                        8 371 
vyrostit   vypěstovat (říd.)              8 372 
vyrousat   rousáním způsobit (říd.)       8 373 
vyrývák    nářadí na dobývání řepy        8 384 
vyřečit    povědět (říd.)                 8 386 
vyřezání   ozdoba vznik. vyřezáním (říd.) 8 387 
vysádka    vysázené stromy (říd.)         8 393 
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vysáhlý    vyčnívající (nář.)             8 395 
vysedač    kdo rád někde vysedává         8 398 
vysejpat   vysýpat (lid.)                 8 479 
vysezelý   vyseděný (říd.)                8 402 
vyshánět   sháněním si opatřit (říd.)     8 402 
vyschlec   vyschlý hubený člověk (říd.)   8 403 
vysílet    být zbavován síly (říd.)       8 405 
vysílka    poselství (říd.)               8 405 
vyskopit   vykleštit (říd.)               8 408 
vyskučet   skučením získat (říd.)         8 409 
vyslabit   učinit slabým (říd.)           8 410 
vyslanit   protáhnout něco slaninou       8 411 
vysmyčit   vyvléci, vytáhnout (nář.)      8 422 
vysnažit   vyklidit, vyčistit (nář.)      8 422 
vysnělý    vysněný (říd.)                 8 422 
vysočet    stávat se vysokým (říd..)      8 423 
vysočit    sočením vyštvat (říd.)         8 423 
vysoptět   prudce vychrlit (říd.-o sopce) 8 429 
vysrazit   vyloučit jako sraženinu        8 435 
vysršelý   takový který vysršel (říd.)    8 436 
vystárlý   zestárlý (říd.)                8 438 
vystihlý   výstižný (říd.)                8 444 
vystížit   vystihnout (říd.)              8 445 
vystlání   vyzdívka                       8 445 
vystonat   stonáním získat (říd.)         8 446 
vysunutě   vystrčeně (říd.)               8 468 
vysunutý   vpředu položený                8 468 
vysušilý   vyschlý, vysušený (říd.)       8 468 
vysvitlý   takový který vysvitl           8 474 
vysychač   sikativ                        8 474 
vyšacený   pěkně oblečený (lid.)          8 480 
vyščeřit   vycenit (nář.)                 8 481 
vyšeplat   šeplavě odmluvit (říd.)        8 483 
vyšišlat   šišlavě pronést (říd.)         8 489 
vyškudlý   vychrtlý, hubený (lid.)        8 499 
vyšmatat   vyhmatat (lid.)                8 504 
vyšoulat   šouláním vypudit               8 505 
vyštěpit   štěpením vypěstovat            8 509 
vyštětit   naježit vlasy                  8 509 
vyštířit   vycenit zuby (říd.)            8 510 
vyštívat   vyštvávat (říd.)               8 510 
vyšťapit   vyparádit, vystrojit (slan.)   8 508 
vyšubat    nabít (řídce)                  8 511 
vyšundit   vysmýčit (lid.)                8 511 
vytčení    stanovení                      8 521 
vytepaně   způsobem připom. tepání (říd.) 8 523 
vyteplet   ztratit teplo (říd.)           8 523 
vyteplit   oteplit, ohřát (říd.)          8 523 
vytí       táhlé skučení psů              8 525 
vytíhlý    vychrtlý (říd.)                8 525 
vytínač    klempířský sekáč               8 525 
vytknutě   výrazně (říd.)                 8 528 
vytlemit   vyšklebeně roztáhn. a ohrnout  8 530 
vytonulý   takový který vytonul           8 534 
vytoulat   touláním získat (říd.)         8 535 
vytrčelý   trčící z něčeho (říd.)         8 536 
vytrubit   vyložit troubami (vrt)         8 540 
vytřáska   vytřásací síto (říd.)          8 544 
vytřímat   vydržet (nář.)                 8 547 
vytučnět   ztloustnout (říd.)             8 549 
vytučnit   vykrmit na tuk                 8 549 
vytuchlý   vyčichlý (říd.)                8 549 
vytvrdat   znenáhla tvrdnout (říd.)       8 553 
vytylost   otylost (říd.)                 8 555 
vyuzdit    sejmout uzdu koni              8 558 
vyúhořit   proměnit v úhor (říd.)         8 557 
vyvádat    pomalu ztrácet svěžest         8 559 
vyváděč    kdo někoho vyvádí              8 559 
vyvdaná    vdavky (říd.)                  8 569 
vyvdání    vdavky (říd.)                  8 569 
vyvinulý   vyvinutý (říd.)                8 578 
vyvláčit   vláčením odstranit, vyvláčet   8 578 
vyvleklý   vyvlečený (říd.)               8 580 
vyvraceč   kdo něco vyvrací (říd.)        8 588 
vyvrbit    provést (nář.)                 8 590 
vyvrhlý    vyvržený (říd.)                8 591 
vyvřívat   vytryskovat na povrch (říd.)   8 595 
vyvýti     vypuknout v kvílení (říd.)     8 598 
vyzábst    chladem způsobit               8 600 
vyzemnit   dostat ze země (říd.)          8 606 

vyzet      objevit se (říd.)              8 607 
vyzinový   týkaj. se vyziny               8 607 
vyzírek    zdrhovací síťka na ryby        8 607 
vyznojit   pokrýt znojem (říd.)           8 619 
vyzouzlý   vyhublý (říd.)                 8 620 
vyzrzlý    ten co dostal zrz.barvu (říd.) 8 624 
vyztuhlý   ztuhnuvší (říd.)               8 624 
vyzubený   mající vyceněné zuby (říd.)    8 624 
vyzutí     exungulace                     8 625 
vyzvalec   kdo vyzývá, pronáší výzvu      8 625 
vyzváněč   hlasatel, propagátor (říd.)    8 625 
vyzvání    výzva                          8 626 
vyzváňka   vyzvánění (říd.)               8 626 
vyzvávat   vyzývat (říd.)                 8 626 
vyzývač    vyzývatel (říd.)               8 629 
vyzývání   vyzývavost (říd.)              8 629 
vyžďárat   vyhrabat, vyšťárat (říd.)      8 631 
vyžehnat   zažehnat, žehn.odstranit(říd.) 8 633 
vyžehrat   žehráním odstranit (říd.)      8 633 
vyženilý   vyženěný (říd.)                8 633 
vyžerač    vyžírač (říd.)                 8 633 
vyžhavět   žhavením nabýt jistého tvaru   8 633 
vyžitý     vyžilý (říd.)                  8 636 
vyžíhací   určený k vyžíhání              8 633 
vyžíravý   s vyžíráním souvisící (říd.)   8 635 
vyžlabit   opatřit výžlabem               8 637 
vyžlatý    podobný vyžleti                8 637 
vyžlácky   jako vyžle (říd.)              8 637 
vyžlice    samice vyžlete (říd.)          8 638 
vyžlička   menší vyžlice (říd.)           8 638 
vyžlík     vyžel (zast.)                  8 638 
výbavník   schránka na výbavu (říd.)      8   5 
výběrce    uspořadatel výběru (říd.)      8   9 
výběrčík   kdo provádí selekci (říd.)     8   9 
výběrně    výběrově (říd.)                8  10 
výbka      výborná (student. slang.)      8  16 
výboč      úbočí (říd.)                   8  18 
výbočí     úbočí (říd.)                   8  18 
výbočka    odbočka (říd.)                 8  18 
výbok      vybočení (říd.)                8  20 
výbor      člen výboru (lid.)             8  21 
výborek    vybraná část (zdrob.)          8  21 
výbrusný   sloužící k výbrusu             8  27 
výbyta     výbava (říd.)                  8  32 
výbytné    výbava (říd.)                  8  32 
výbytný    týkající se výbytu             8  33 
výcvikář   kdo provádí výcvik (říd.)      8  39 
výčas      příliv a odliv                 8  40 
výčasí     příliv a odliv                 8  40 
výčepně    výčepově                       8  41 
výčist     odpad při čištění obilí        8  46 
výčitný    vyčítavý (říd.)                8  48 
výčněl     výčnělek (říd.)                8  50 
výdanek    výstupek u vchodu (nář.)       8  52 
výdejník   přístroj na vydávání jízdenek  8  59 
výdlab     vydlabaný otvor                8  64 
výdojný    zařízený na produkci mléka     8  67 
výdrol     ztráty vydrolením              8  72 
výdrolek   udrolené kousky píce (říd.)    8  72 
výdum      vyfouklá skořápka vejce (říd.) 8  76 
výdych     vydechnutí (říd.)              8  78 
výhenní    výhňový                        8  89 
výherčí    výherce (říd.)                 8  89 
výhles     hlesnutí (říd.)                8  96 
výhlod     poškození rostl.kusadly hmyzu  8  98 
výhlodek   výhlod, pošk. rostlin hlodáním 8  98 
výhlubek   něco vyhloubeného              8  99 
výhodné    rabat                          8 104 
výhodový   výhodný                        8 105 
výhop      poskok do výšky (říd.)         8 106 
výhranek   vyhraná částka (nář.)          8 112 
výhrk      hrknutí (říd.)                 8 115 
výhružek   vyhrůžka (říd.)                8 118 
výhřevna   místo sloužící k vyhřívání     8 119 
výhvizd    zahvízdnutí (říd.)             8 122 
výhyna     záhuba (říd.)                  8 124 
výchlip    vychlípenina                   8 127 
výchlipek  vychlípenina (říd.)            8 127 
výchluba   vychlubování (říd.)            8 129 
východný   východní (zast.)               8 131 
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výchovový  vztahuj. se k výchově (říd.)   8 135 
výchrl     vychrlení (říd.)               8 136 
výchrst    vychrstnutí (říd.)             8 137 
výjminka   výhrada (zast.)                8 155 
výkap      vytloukání jamek kapkami       8 157 
výklada    kdo rád vykládá                8 161 
výkladce   kdo podává výklady (říd.)      8 164 
výkladek   zdobený límec žen.kroje (říd.) 8 164 
výkladka   výkladní skříň (říd.)          8 164 
výklenec   výklenek (říd.)                8 166 
výklep     porážka (říd.)                 8 167 
výklopna   místo kde se vyklápí zboží     8 172 
výkluzný   sloužící k výkluzu             8 175 
výkov      vykování (říd.)                8 187 
výkovna    místnost kde se provádí kování 8 187 
výkrmce    kdo provádí výkrm              8 190 
výkrojní   týkaj. se výkroje (říd.)       8 192 
výkupně    s výkupem                      8 201 
výkus      něco vykousaného               8 202 
výkusek    něco vykousaného               8 202 
výkvas     produkt kvašení                8 203 
výkvasna   část pivovaru                  8 204 
výkyvový   týkaj. se výkyvu               8 207 
výlepní    vývěsní (říd.)                 8 212 
výlepový   týkaj. se výlepu (říd.)        8 212 
výlevek    tekutina určená k vylití       8 219 
výlis      výlisek (slang.)               8 224 
výložec    výkladní skříň (říd.)          8 232 
výlučka    hranice soused. porostů...     8 235 
výmelek    vymletí                        8 243 
výmezný    omezující (říd.)               8 250 
výměnčí    výměnkářský (říd.)             8 243 
výměrka    výměrek (říd.)                 8 246 
výmlatce   kdo provádí výmlat             8 253 
výmlatní   výmlatový (říd.)               8 254 
výmleť     výmol (říd.)                   8 254 
výmolina   výmol (říd.)                   8 259 
výmolně    výmolově (říd.)                8 259 
výmraz     vymrznutí                      8 260 
výmrsk     vymrštění (říd.)               8 260 
výmrz      vymrznutí                      8 262 
výnech     vynechání (říd.)               8 274 
výnik      vyniknutí (říd.)               8 276 
výnož      odnož, výhonek (říd.)          8 280 
výpalka    průpalka                       8 290 
výparový   týkaj. se výparu               8 292 
výpas      pastva (říd.)                  8 293 
výpažný    sloužící k vypažování          8 294 
výpesk     vyplísnění (říd.)              8 295 
výpisné    poplatek za výpis (říd.)       8 302 
výplatce   ten kdo vyplácí                8 306 
výplatka   druh poštovního tiskopisu      8 307 
výplatna   místnost kde se provádí platby 8 307 
výplavek   hutní výrobek získ.zkujňováním 8 308 
výplavka   výplav                         8 308 
výplaz     výlet                          8 309 
výpletní   týkaj. se vyplétání (říd.)     8 310 
výpleva    pletí (říd.)                   8 310 
výplivek   něco vyplivnutého / pazouch    8 311 
výplňka    formulář který se vyplňuje     8 313 
výplyvek   důsledek (říd.)                8 316 
výpojka    zařízení k přeruš.proudu       8 322 
výpona     vořina-příčné břevno voru      8 324 
výponky    hrany na jelením paroží        8 324 
výponmo    na špičkách (říd.)             8 324 
výprah     vysušující žár (říd.)          8 334 
výpraš     trus drobné pernaté zvěře      8 335 
výpravné   poplatek za odeslání zásilky   8 340 
výpraží    místo vystavené žáru (říd.)    8 343 
výpresek   výtažek (říd.)                 8 344 
výprosky   námluvy (zast.)                8 346 
výprost    položka ve výprostce           8 346 
výproš     výpros                         8 345 
výpřed     oprava chybného místa tkaniny  8 352 
výrek      výreček                        8 368 
výrobivo   výrobní prostředek (říd.)      8 369 
výrod      čin, skutek (říd.)             8 371 
výroj      vyrojení (říd.)                8 371 
výrostka   dospívající dívka (říd.)       8 372 
výrostný   jsoucí dostateč. vysoký (říd.) 8 373 

výrovina   povídačka, tlach (říd.)        8 373 
výrovitě   jako výr (říd.)                8 373 
výrva      výlom po odlomené skále        8 382 
výryvek    něco vyrytého (říd.)           8 384 
výřečnit   výřečně mluvit (říd.)          8 386 
výřek      výrok (zast.)                  8 386 
výřev      zařvání (říd.)                 8 387 
výřezový   týkaj. se výřezu               8 388 
výsad      vysazení (říd.)                8 392 
výsep      nárazový břeh/vysypání         8 402 
výsepka    menší výspa                    8 402 
výsepní    týkající se výsepu             8 402 
výsetba    setba (říd.)                   8 402 
výsetek    co se vyseje                   8 402 
výsilný    vysilující (říd.)              8 405 
výsk       výsknutí (říd.)                8 406 
výskaně    strašidlo pod.hejkalovi (nář.) 8 406 
výskočka   šplhavec (říd.)                8 408 
výskotat   výskat (říd.)                  8 409 
výsluník   rod brouků                     8 417 
výsmyk     vymknutí se (říd.)             8 422 
výsouš     vysychavá půda (říd.)          8 431 
výstely    tkáně tvořící povlak orgánů    8 443 
výstěnek   výklenek ve zdi (říd.)         8 443 
výstih     vystižení (říd.)               8 444 
výstraží   výstraha (říd.)                8 450 
výstrčka   vystrč. místo, vystrkov (říd.) 8 451 
výstruhy   výtlučky                       8 454 
výstruž    výstružek                      8 454 
výstřeh    vyvarování se (říd.)           8 456 
výstupec   výstupek (říd.)                8 463 
výsuk      změna polohy na nářadí         8 467 
výsunka    úprava umožň. vysun. spojení   8 467 
výšava     výšina (říd.)                  8 481 
výšinář    rod brouků                     8 487 
výšitý     směřující do výše (říd.)       8 490 
výšiv      výšivka (říd.)                 8 490 
výškovné   příplatek za práce ve výšce    8 496 
výškvik    zakviknutí (říd.)              8 500 
výšlapek   zášlapek                       8 501 
výtes      vytesaný otvor (říd.)          8 523 
výtěrek    to co se vytře vytěrákem       8 523 
výtěžní    výtěžný                        8 525 
výtluček   místo na stromu otluč. parohy  8 532 
výtluk     místo na stromu otluč. parohy  8 532 
výtočina   vír (říd.)                     8 533 
výtrat     ztráta na zboží                8 536 
výtrata    ztráta na zboží                8 536 
výtratek   výtrata, ztráta při pokl.služ. 8 536 
výtruba    vytrubování (říd.)             8 540 
výtřas     vytřásadlo u mlátičky (říd.)   8 544 
výtřaska   vytřásací síto                 8 544 
výtřepek   něco vytřepaného               8 546 
výtuně     tůň (říd.)                     8 549 
výtvarce   výtvarník (říd.)               8 550 
výtvorce   tvůrce (říd.)                  8 552 
výtvorek   výtvor (říd.)                  8 552 
výústní    týkající se výústě             8 558 
výúsť      vyústění                       8 558 
vývaha     vyvážení (říd.)                8 561 
výval      vyvalení (říd.)                8 561 
vývan      vyvanutí (říd.)                8 563 
vývanový   týkaj. se vývanu               8 563 
vývarek    vývar (říd.)                   8 564 
vývaz      vyvazování                     8 565 
vývažný    určený k vyvažování            8 568 
vývěj      závan (říd.)                   8 569 
vývěvní    týkající se vývěvy (říd.)      8 575 
vývěvový   týkaj. se vývěvy               8 575 
vývln      sled el.magnet. oscilací ...   8 581 
vývrší     vrchol (říd.)                  8 592 
vývrtec    nástroj k vyvrtávání (říd.)    8 593 
vývrtkář   kdo pracuje s vývrty (říd.)    8 593 
vývrtný    týkající se vývrtu             8 593 
vývrtový   týkající se vývrtu             8 593 
vývrž      horší druh paliv. dříví, výmět 8 594 
výzdobní   týkaj. se výzdoby (říd.)       8 604 
výzerka    špehýrka (říd.)                8 606 
výzevně    vyzývavě (říd.)                8 607 
výzisk     zisk, výdělek (říd.)           8 607 
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výzkumna   výzkumný ústav                 8 609 
výzor      vzezření (nář.)                8 619 
výzov      výzva (zast.)                  8 620 
výztužba   vyztužení lodi                 8 624 
výzubí     zubatý otvor (říd.)            8 624 
výzvěda    vyzvědač(ka) (říd.)            8 626 
výžadek    požadavek (říd.)               8 631 
výžinka    vyžínání (říd.)                8 634 
výživna    místo kde se poskytuje výživa  8 636 
výživní    výživný (říd.)                 8 636 
výžlab     výžlabek (říd.)                8 637 
výžlabka   proužek užív. ve slévárnách    8 637 
vzácnota   vzácnost (říd.)                8 639 
vzájemka   potvrzenka za převzetí         8 641 
vzářit     na způs.záření dopravit (říd.) 8 641 
vzbít      údery zasáhnout (říd.)         8 642 
vzbředlý   rozbředlý (říd.)               8 643 
vzbuchat   vybuchovat (říd.)              8 644 
vzdechot   vzdechy (říd.)                 8 649 
vzdechově  způsobem vzdechu (říd.)        8 649 
vzdechový  týkaj. se vzdechu              8 649 
vzdorno    vzdorně (říd.)                 8 653 
vzdorový   týkaj. se vzdoru (říd.)        8 655 
vzdoří     vzdorný (říd.)                 8 655 
vzducí     týkající se vzdutí             8 656 
vzdunět    zadunět (říd.)                 8 659 
vzdušní    vzduchový                      8 660 
vzduť      vzedmutí                       8 662 
vzduvný    sloužící ke vzdouvání          8 662 
vzdůli     zdola (lid.)                   8 659 
vzdůlí     zdola (lid.)                   8 659 
vzdycky    vždycky (zast.)                8 728 
vzedmulý   vzedmutý, vznícený (říd.)      8 665 
vzedmutě   nafouknutě (říd.)              8 665 
vzervat    vyburcovat                     8 667 
vzeskok    skok vzhůru (říd.)             8 667 
vzetí      sebrání                        8 669 
vzevřít    vzkypět (říd.)                 8 669 
vzhárat    planout (zast.)                8 669 
vzhledět   pohlédnout (říd.)              8 670 
vzhníst    uhníst (říd.)                  8 671 
vzhrdat    hrdě si vést (říd.)            8 672 
vzhřížit   vnořit (říd.)                  8 672 
vzchlípit  vychlípit vzhůru (říd.)        8 673 
vzchodní   východní (zast.)               8 673 
vzchýlit   pozvednout (říd.)              8 674 
vzikat     svištět, hvízdat (říd.)        8 674 
vzíratSe   zadívat se (říd.)              8 674 
vzítra     zítra (zast.)                  8 681 
vzívat     zívat (říd.)                   8 681 
vzívnout   zívnout (lid.)                 8 681 
vzjařit    rozjařit (říd.)                8 681 
vzjatka    úplatek (říd.)                 8 681 
vzkážka    vzkaz (zast.)                  8 682 
vzklad     vzkládání (říd.)               8 682 
vzklopný   týkaj. se tělocvičné polohy    8 683 
vzkočit    vyskočit (říd.)                8 720 
vzkřes     vzkříšení (říd.)               8 683 
vzkřesný   vztahuj. se k vzkříšení (říd.) 8 683 
vzkřížit   zkřížit (říd.)                 8 684 
vzkyp      vzkypění (říd.)                8 685 
vzlinulý   linutím vstouplý (říd.)        8 688 
vzlítit    rozlítit                       8 688 
vzlítný    schopný létání (říd.)          8 688 
vzlítSe    slít se  (říd.)                8 688 
vzloudit   vyloudit (říd.)                8 688 
vzlykal    kdo vzlyká (říd.)              8 688 
vzlykový   týkaj. se vzlyku               8 688 
vzmav      mávnutí (říd.)                 8 689 
vzmáhat    obnovovat (slang.)             8 688 
vzmáhavý   vzmáhající se (říd.)           8 689 
vzmávat    mávat (říd.)                   8 689 
vzmávavý   mávající (říd.)                8 689 
vzmet      metnutí vzhůru (říd.)          8 689 
vzměť      změť (říd.)                    8 689 
vzmínit    učinit zmínku (říd.)           8 689 
vzmínka    zmínka (říd.)                  8 689 
vzmítat    zmítáním zvedat (říd.)         8 689 
vznes      pohyb do výše (říd.)           8 692 
vznesmo    vznesením                      8 692 

vznešení   návrh, podání (zast.)          8 693 
vznětivo   hořlavina (říd.)               8 694 
vznětí     vznícení (říd.)                8 694 
vznětlý    zanícený (říd.)                8 695 
vznikový   týkaj. se vzniku               8 696 
vznosit    vynést (říd.)                  8 698 
vznositý   vznosný (říd.)                 8 698 
vznovu     znovu (říd.)                   8 698 
vznožení   zvednutí napjaté nohy          8 698 
vzokan     čeleď pavouků                  8 698 
vzorkově   podle vzorku                   8 701 
vzpáčit    páčidlem vyzdvihnout (říd.)    8 703 
vzpěrák    opěrný pilíř (slang.)          8 704 
vzpěrový   týkaj. se vzpěry               8 704 
vzpět      zapět (básn.,říd.)             8 705 
vzpírací   určený ke vzpírání             8 705 
vzplakat   dát se do pláče (bás. a zast.) 8 706 
vzplan     vzplanutí (říd.)               8 707 
vzplašit   vyplašit (říd.)                8 707 
vzplápol   vzplanutí (řídce)              8 707 
vzplesat   zaplesat (bas. a zast.)        8 708 
vzplout    vyplout vzhůru (říd.)          8 708 
vzpomoci   pomoci (zast.)                 8 710 
vzponka    úponek (říd.)                  8 710 
vzporník   skříňová podpora               8 711 
vzporný    bouřící se  (říd.)             8 711 
vzpouchlý  vydutý (říd.)                  8 711 
vzpruh     vzpruha (říd.)                 8 711 
vzpružec   proutky s oky k chytání ptáků  8 711 
vzpřah     napřažení (říd.)               8 712 
vzpříst    předením vložit (říd.)         8 714 
vzpuklý    vypučelý (říd.)                8 714 
vzpychlý   vzplanuvší (říd.)              8 715 
vzpyška    vzplanutí (říd.)               8 715 
vzpýřený   rozevlátý, načechraný  (říd.)  8 715 
vzrod      zrod (říd.)                    8 715 
vzroj      rojení (říd.)                  8 715 
vzrucha    vzrušení (říd.)                8 715 
vzruš      vzrušení (říd.)                8 718 
vzryk      náhlé ryknutí (říd.)           8 719 
vzrývaný   usedavý, srdcervoucí (říd.)    8 720 
vzrývání   srdcervoucí nářek              8 720 
vzřev      zařvání (říd.)                 8 720 
vzskákat   vyskakovat (říd.)              8 720 
vztahově   vztahem                        8 721 
vztažitý   relativní (říd.)               8 722 
vztekna    vzteklá žena                   8 724 
vztekot    vzteklost (říd.)               8 724 
vztéci     dopálit                        8 722 
vztěkat    vztekat (říd.)                 8 722 
vztlačný   působící vztlak                8 724 
vztrčit    nahoru nastrčit (říd.)         8 725 
vztrh      vytržení, pohnutí (zast.)      8 725 
vztřásat   potřásat (zast. a kniž.)       8 725 
vztřást    zatřást (zast.)                8 725 
vztřepat   třepáním vytvořit (říd.)       8 725 
vztužit    utužit (říd.)                  8 725 
vztyčně    vzpřímeně                      8 726 
vzučet     bzučet (říd.)                  8 726 
vzukot     bzukot (říd.)                  8 726 
vzúpělý    takový kt. zaúpěl (říd.)       8 726 
vzvědět    zvědět (říd.)                  8 726 
vzvěsit    pověsit (říd.)                 8 726 
vzvýš      do výše (říd.)                 8 726 
vzývací    určený pro vzývání             8 726 
vzývanka   milenka (říd.)                 8 726 
vzz        citosl.zvuku letíc.předmětu    8 728 
vžehnat    žehnáním umístit (říd.)        8 729 
vžívací    umějící se vžívat (říd.)       8 731 
wačman     dozorce (říd.)                 8 732 
wafdista   člen býv.egypt. nacion.strany  8 732 
waldeska   továrna firmy Waldes           8 732 
warda      městská čtvrt                  8 733 
warras     falešný šafrán, kamala         8 733 
webrovka   rod mechů                      8 734 
werg       podřadnější koudel. příze      8 735 
whistík    karet. hra (zdrob.)            8 735 
wiegold    slitina mosazi+Cu+Al           8 735 
witherit   nerost-uhličitan barnatý       8 736 
wocheinit  bauxit                         8 736 
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wollfián   stoupenec racionalisty Wollfa  8 736 
würmien    würm                           8 736 
wyandota   druh slepic, wyandotka         8 736 
xerofil    xerofyt                        8 738 
xeroform   vysušující dezinfekční prášek  8 738 
xeroton    izolační hmota                 8 739 
xylolin    plátnová tkanina               8 740 
xylonit    roztok k lakování kovů         8 740 
xylopal    stavební pórovitá hmota        8 740 
xylotil    asbest                         8 740 
xyol       dezinfekční přípravek          8 740 
yamový     týkající se yamu               8 741 
yatren     antiseptický lék               8 741 
yawlový    týkající se yawlu              8 741 
ylangol    výtažek z ylangové silice      8 741 
yomnud     druh koberce                   8 742 
zaáchat    zavzdychat (nář.)              8 751 
zababčet   zakrnět (lid.)                 8 752 
zababčit   zachumlat, zahalit šátkem      8 752 
zabalák    velký šátek                    8 753 
zabalení   obal (řídce)                   8 753 
zabavený   zaujatý, zaneprázdněný         8 757 
zabaželý   takový který zatoužil (zast.)  8 759 
zabád      savec                          8 752 
zabálet    zabalovat (říd.)               8 753 
zabásnit   vyjádřit básnicky              8 756 
zabejčit   nabýt býčího vzhledu (říd.)    8 763 
zaběhlík   kdo zaběhl (říd.)              8 762 
zabělavý   bělavý (říd.)                  8 764 
zaběrací   týkající se záběru             8 765 
zaběrač    zabírací hák                   8 765 
zaběrák    zabírací hák                   8 765 
zaběžet    zaběhnout (říd.)               8 767 
zabilka    travina                        8 769 
zabíhací   provádějící zabíhání           8 767 
zabíhavý   odbočující (řídce)             8 768 
zabíjecí   sloužící zabíjení              8 768 
zabíjivý   zabíjející (říd.)              8 769 
zabledat   stávat se mírně světlým (říd.) 8 773 
zablekat   několikrát zabečet (říd.)      8 773 
zabočení   ohyb (říd.)                    8 778 
zabočilý   bočitý, křivý (říd.)           8 778 
zabodlý    zabodnutý                      8 779 
zabolení   náhlá krátká bolest            8 780 
zaboudlý   zapařený (lid.)                8 782 
zabraně    zaujatě                        8 784 
zabrekat   zaplakat (říd.)                8 787 
zabrkat    vydat frkavý zvuk (říd.)       8 787 
zabrnčet   zadrnčet (říd.)                8 787 
zabrodit   trochu se pobrodit (říd.)      8 787 
zabrotit   zbrotit (krví) (říd.)          8 787 
zabštilý   zlostný (nář.)                 8 791 
zabubnit   zabubnovat (říd.)              8 792 
zabujet    počít rychle bujet (říd.)      8 792 
zaburalý   zavalitý (nář.)                8 793 
zabůst     zabodnout (zast.)              8 793 
zabýčilý   mající býčí vzhled             8 793 
zabzukat   zabzučet (říd.)                8 794 
zacengat   zazvonit (nář.)                8 795 
zacípit    zahrnout cíp (říd.)            8 796 
zacláňka   zaclánění (řídce)              8 797 
zacpávka   ucpávka (říd.)                 8 798 
zacuchat   pocuchat                       8 799 
zaculit    zachumlat (nář.)               8 799 
zacvrklý   poněkud scvrklý (říd.)         8 800 
začastý    častý (zast.)                  8 801 
začazeně   začouzeně                      8 803 
začazený   kouřem zčernalý                8 803 
začelit    čelem vrazit (slang.)          8 803 
začímrat   začimčarovat (nář.)            8 805 
začínavý   počínavý, inchoativní (říd.)   8 805 
začítaný   očarovaný (ve sloven. prostř.) 8 806 
začítat    započítat                      8 806 
začívat    pociťovat (zast.)              8 807 
začknout   píchnout, bodnout (nář.)       8 807 
začnít     zahledět se (říd.)             8 807 
zadajný    zcizitelný (říd.)              8 809 
zadánka    lístek s nápisem zadáno (říd.) 8 809 
zadíravý   drásavý, dojímavý (říd.)       8 816 
zadívaný   soustředěně hledící            8 816 

zadnítSe   rozednít se (říd.)             8 818 
zadnost    něco zadního (říd.)            8 819 
zadojit    začít s dojením (říd.)         8 819 
zadoprsí   část hrudi u hmyzu             8 819 
zadražit   podražit (říd.)                8 821 
zadrásat   drásavě vniknout (říd.)        8 821 
zadrchmat  zadrhnout (o zvuku koníka)     8 823 
zadrnělý   houževnatý, tuhý (říd.)        8 824 
zadržatý   zadržený (nář.)                8 825 
zadrženě   lehce, s přidržováním koně     8 825 
zaducat    párkrát mírně narazit (říd.)   8 828 
zadunčet   zadunět (lid.)                 8 830 
zaduřelý   poněkud zduřený (říd.)         8 831 
zadvojit   vystřelit z obou hlavní pušky  8 833 
zadyněk    zadní obilí, zadina            8 834 
zadyšelý   zadýchaný (říd.)               8 834 
zadýchavě  udýchaně (říd.)                8 834 
zadýnka    zadnička                       8 834 
zadzikat   zabzučet - o hmyzu (nář.)      8 835 
zaďobat    zaťukat zobákem                8 819 
zafárat    sjet do dolu                   8 836 
zafištět   zafičet (říd.)                 8 837 
zafrflat   zabručet (říd.)                8 838 
zafrfňat   zabručet (říd.)                8 838 
zahaslý    uhaslý                         8 847 
zahatění   postavení překážek v pod. hatí 8 847 
zahálečí   zahalečský (říd.)              8 843 
zahálkář   zahaleč (říd.)                 8 844 
zaháněč    kdo zahání (říd.)              8 845 
zaháňka    zaháněná (dětská hra)          8 846 
zahemzat   zalechtat, dotknout se (říd.)  8 848 
zahlavit   zabít, zavraždit (říd.)        8 850 
zahláška   odhláška (vlaku)               8 849 
zahmhat    vydat zvuk hm (říd.)           8 855 
zahnávat   odhánět (říd.)                 8 856 
zahnědit   mořením zbarvit dohněda (říd.) 8 856 
zahradné   někdejší dávka ze zahrady      8 869 
zahrání    hra                            8 870 
zahrávka   přihrávka (slang.)             8 873 
zahrbený   pokřivený, zakřivený (říd.)    8 873 
zahrblý    poněkud hrbatý (říd.)          8 873 
zahřít     zahřát (nář. a zast.)          8 879 
zahubení   záhuba (zast.)                 8 880 
zachazeč   kdo s něčím zachází (říd.)     8 887 
zacherlin  prášek proti hmyzu             8 888 
zachladlý  vychladlý (říd.)               8 888 
zachlíplý  rozchlípený (říd.)             8 889 
zachomáč   chomáč (nář.)                  8 890 
zachopit   uchopit (zast.)                8 890 
zachozený  zaběhaný, mající správný chod  8 895 
zachrlin   prášek proti hmyzu             8 888 
zachrlit   krátce vychrlit (říd.)         8 899 
zachrmlat  zachrchlat (říd.)              8 900 
zachromlý  poněkud chromý (říd.)          8 900 
zachrupět  zachrupat (říd.)               8 901 
zachřadle  se stopami zachřadnutí (říd.)  8 901 
zachřadlý  zesláblý chřadnutím (říd.)     8 901 
zachřípět  zafrkat (říd.)                 8 901 
zachuchlit zachumlat (lid.)               8 902 
zachvělý   chvějící se (říd.)             8 904 
zachvojit  přikrýt chvojí                 8 905 
zachybět   počít chybět (říd.)            8 905 
zachystat  připravit (zast.)              8 906 
zachytlý   takový kt. se zachytil (říd.)  8 908 
zachýlit   trochu nachýlit (říd.)         8 906 
zaiákat    zahýkat jak osel (říd.)        8 909 
zajahavý   škrablavý, drsný (říd.)        8 910 
zajančit   provést něco bláznivého        8 910 
zajatě     jako zajatec (říd.)            8 910 
zajatka    zajatkyně (říd.)               8 911 
zajčí      zaječí (říd.)                  8 911 
zajdrboch  záda (zast.)                   8 911 
zaječák    plemeno domácího králíka       8 911 
zaječitý   zajíci podobný                 8 912 
zajičí     zaječí (říd.)                  8 911 
zajíčí     zaječí (říd.)                  8 911 
zajíčkář   pytlák chytaj. zajíce (říd.)   8 916 
zajímací   určený k zajímání              8 918 
zajíněný   pokrytý jíním                  8 920 
zajukat    zajuchat (říd.)                8 927 
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zajzum     citosl. odmítání (říd.)        8 927 
zakázání   zákaz (zast.)                  8 931 
zakázkář   řemeslník pracuj. na zakázku   8 931 
zakeření   křovinatý porost (říd.)        8 932 
zaklet     zaklít (říd.)                  8 943 
zaklofat   zobákem seknout (říd.)         8 947 
zaklučit   začít klučit (říd.)            8 949 
zakmitlý   takový, jenž se zakmitl (říd.) 8 950 
zakochaný  zamilovaný                     8 951 
zakoktlý   takový, jenž se zakoktl (říd.) 8 951 
zakotlit   zalehnout do kotliny           8 965 
zakrálit   učinit králem (říd.)           8 972 
zakrápat   maličko zapršet (říd.)         8 972 
zakrokat   zakrákat (říd.)                8 972 
zakrýtSi   přikrýt si                     8 982 
zakřapět   zakřapat (říd.)                8 983 
zakřehlý   takový, co se stal křehčím     8 983 
zakřikat   křikem umlčovat (říd.)         8 984 
zakřídit   zapsat křídou dluh (říd.)      8 983 
zakřípat   zaskřípat (lid.)               8 984 
zakřovit   vysázet křovím                 8 984 
zakupit    zavalit                        8 989 
zakutilý   zarputilý, zatvrzelý (říd.)    8 991 
zakutlat   zabalit (lid.)                 8 991 
zakvětlý   rozkvetlý                      8 993 
zalaskat   mazlivě zalichotit (říd.)      8 996 
zalenit    obmeškat se                    81000 
zaléhavě   zaléhajícím způsobem (říd.)    8 998 
zalétavý   záletný (říd.)                 81003 
zalévač    kdo kropí vodou                81004 
zalévka    zálivka (říd.)                 81005 
zalézavě   zalézavým způsobem (říd.)      81006 
zalézavo   zalézavě (říd.)                81006 
zalhávka   záminka, výmluva (říd.)        81008 
zalinout   linutím obklopit (říd.)        81011 
zalinulý   linutím odklopený (říd.)       81011 
zalíbat    líbáním zahrnout (říd.)        81007 
zalněný    lnem osetý (říd.)              81014 
zalokat    zapolykat (říd.)               81015 
zalomčit   zalomcovat (říd.)              81015 
zaloučit   proměnit v louku (říd.)        81016 
založeně   se založením (říd.)            81017 
zalpět     ulpět zrakem (říd.)            81020 
zalupkat   zalupat (říd.)                 81021 
zalyklý    zalklý (říd.)                  81022 
zamamlat   zadumlat (říd.)                81023 
zamanulý   umíněný (říd.)                 81023 
zambra     cikánská taneční píseň         81025 
zamčet     zamknout (nář.)                81025 
zamčit     zamknout (nář.)                81025 
zamešený   obrostlý mechem (říd.)         81032 
zaměřeně   se záměrem (říd.)              81028 
zaměsit    zamísit (nář.)                 81030 
zamihlý    zatanulý na mysli (říd.)       81035 
zamírat    zmírat (říd.)                  81038 
zamístit   dát něčemu místo (říd.)        81039 
zamlčelý   ztichlý, tichý (říd.)          81042 
zamlčeně   mlčky (říd.)                   81042 
zamléčit   mléčně zakalit (říd.)          81043 
zamlkavý   často se zamlčující (říd.)     81043 
zamlklec   zamlklý člověk (říd.)          81043 
zamlželý   lehce zahalený mlhou           81045 
zamodlit   modlením ublížit (říd.)        81047 
zamochat   zaplést (nář.)                 81048 
zamrlý     zesláblý od hladu (říd.)       81057 
zamrněný   ušpiněný (říd.)                81057 
zamrzelý   poněkud rozmrzelý (říd.)       81058 
zamrzle    zmrzle (říd.)                  81058 
zamření    odležení masa                  81059 
zamřívat   odumírat                       81059 
zamšeně    omšeně (říd.)                  81060 
zamšení    omšení, porostlost mechem      81060 
zamunět    nesrozumitelně zaznít (říd.)   81061 
zamušit    zašpinit mušinci (říd.)        81061 
zamutlat   hnout čelistmi...              81061 
zamykací   sloužící k zamykání            81061 
zamykač    anulátor (mech. varhan)        81061 
zamykáč    zavírací nůž                   81061 
zamýtSi    užít dosyta mytí (říd.)        81063 
zanáhle    náhle (říd.)                   81065 

zanáhlý    náhlý (říd.)                   81065 
zanášecí   sloužící k zanášení            81066 
zandal     santal (říd.)                  81066 
zanella    lehká bavlněná látka           81071 
zanemoci   onemocnět (říd.)               81071 
zaněmělý   oněmělý, ztichlý (říd.)        81071 
zaněmět    oněmět (říd.)                  81071 
zanosit    ucpat otvor (říd.)             81077 
zanošeně   způsob. něčeho dlouho nošeného 81077 
zanudit    špatně pobavit (říd.)          81078 
zanunat    zabroukat (nář.)               81078 
zanýt      teskně zatoužit (říd.)         81078 
zaňafkat   zaňafat (říd.)                 81065 
zaohnit    ohnivě se projevit (říd.)      81080 
zaohnout   mírně ohnout (říd.)            81080 
zaokenní   jsoucí za oknem (říd.)         81080 
zaoltáří   prostor za oltářem (říd.)      81082 
zaomítat   omítáním zakrýt (říd.)         81082 
Zapadlov   Zapadákov                      81090 
zapařelý   zapařený (říd.)                81100 
zapaření   zápar                          81100 
zapaska    ukrajinská zástěra             81104 
zapálet    zapálit (nář.)                 81095 
zapálitý   popudlivý                      81097 
zapáslý    zapomenutý (říd.)              81104 
zapékací   určený k zapékání              81107 
zapikaná   druh dětské hry na honičku     81112 
zapíchlý   zapíchnutý                     81111 
zapínač    ústrojí k zapínání el. proudu  81112 
zapíraně   utajovně (říd.)                81114 
zaplenit   moci něco zabrat (říd.)        81129 
zaplnění   poměr průřezu vodičů ...       81134 
zaplovat   plaváním se dostat (říd.)      81135 
zaplynit   zamořit plynem (říd.)          81136 
zapnutě    upjatě (říd.)                  81137 
zapnutý    upjatý (říd.)                  81137 
započetí   začátek, zahájení              81137 
zapojít    poodejít (říd.)                81140 
zapon      hustý bezbarvý lak             81148 
zapopit    učinit popem (říd.)            81148 
zapota     ovocný strom                   81151 
zapráška   zaprášení (říd.)               81156 
zaprávat   zběžně prát, přepírat          81158 
zaprtalý   zakrnělý                       81162 
zaprtat    zakrnět                        81162 
zapřeně    se zapřením (říd.)             81164 
zapřímlý   vzpřímený (říd.)               81165 
zapsanec   kdo je někomu zapsán (říd.)    81167 
zapuchat   otékat (lid.)                  81169 
zapustlý   poněkud zpustlý, neudržovaný   81171 
zarachlat  zarachat (říd.)                9   1 
zarážecí   určený k zarážení              9   4 
zarážeč    zařízení na zarážení           9   4 
zardusit   zardousit (zast.)              9   7 
zarentit   zahubovat (nář.)               9   8 
zarezlý    zarezavělý (říd.)              9   9 
zaroušet   zčervenat (nář.)               9  12 
zaroušit   šatem zakrýt (říd.)            9  12 
zarovit    zahrnout zemí                  9  12 
zaruměný   poněkud ruměný (říd.)          9  17 
zarušit    pohnout (nář.)                 9  18 
zarycle    zaraženě (nář.)                9  19 
zaryclý    sražený (nář.)                 9  19 
zaryšit    uhnat, zchvátit (zast.)        9  20 
zaryta     zarytý člověk                  9  20 
zarytí     zatvrzelost (říd.)             9  20 
zarýnský   týkající se zemí za Rýnem      9  19 
zarývavý   zarývající se  (říd.)          9  21 
zařechtat  zařehtat (říd.)                9  23 
zařejtat   zařehtat (nář.)                9  23 
zařevnit   zažárlit (říd.)                9  24 
zařítit    zasypat, zavalit (zast.)       9  30 
zařízet    zařizovat (říd.)               9  31 
zasazený   vsazený do něčeho              9  40 
zasekaný   namačkaný, zadlužený           9  44 
zasídlet   zasídlit (zast.)               9  46 
zasínat    usínat (říd.)                  9  47 
zaslechlý  takový který byl zaslechnut    9  53 
zaslzelý   zvlhlý slzami (říd.)           9  58 
zaslzit    zaplakat                       9  58 
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zasmetit   znečistit smetím (říd.)        9  59 
zasměšit   rozesmát (říd.)                9  59 
zasmykat   zpracovat pomocí smyku         9  62 
zasnile    zasněně (říd.)                 9  63 
zasopit    osopit se (říd.)               9  67 
zasoptět   zasoptit (říd.)                9  67 
zasoudit   soudně určit (říd.)            9  68 
zasoušet   začínat vysoušet               9  68 
zaspět     k něčemu se pohnout (říd.)     9  69 
zasršit    zasáhnout něčím sršícím (říd.) 9  70 
zastalý    stáním odpočatý (nář.)         9  70 
zastařit   dodat starého rázu (říd.)      9  71 
zastavák   zastavárna                     9  72 
zastájit   ustájit (říd.)                 9  70 
zastihlý   postižený (říd.)               9  80 
zastínat   zastiňovat (říd.)              9  81 
zastírač   kdo něco zastírá (říd.)        9  82 
zastopit   udělat stopu zad.nohy do před. 9  84 
zastydat   ochládat (říd.)                9  96 
zasupaný   udýchaný (říd.)                9  98 
zasušit    zčásti usušit                  9  98 
zasutiny   sutiny (říd.)                  9  98 
zasvádět   na chvíli se dát do svádění    9  99 
zasvinit   zašpinit                       9 102 
zasvířit   zašvitořit (říd.)              9 102 
zasychací  určený k zasychání             9 104 
zašedalý   šedavý (říd.)                  9 108 
zašejdit   pohnout se, zavrtět se (nář.)  9 108 
zašipět    vydat pištivý zvuk (říd.)      9 111 
zašílet    projevit se jak šílenec (říd.) 9 111 
zašívání   potřeby k látání               9 112 
zaškodit   uškodit ((říd.)                9 113 
zaškrčet   vydat skřípavý zvuk (říd.)     9 116 
zaškrkat   zaskuhrat (říd.)               9 116 
zaškudlý   hubený, zchátralý (říd.)       9 115 
zašlehlý   takový který zašlehl           9 120 
zašlo      minulost (říd.)                9 120 
zašpížit   opatřit špíží (zast.)          9 124 
zaštěpit   štěpením zušlechtit (říd.)     9 127 
zašťavlý   navlhlý (říd.)                 9 126 
zašubrat   zašpinit, ucourat (nář.)       9 129 
zašupat    svižně se ozvat (říd.)         9 130 
zašvacat   švihnout (nář.)                9 130 
zašviřet   zafičet (říd.)                 9 131 
zatakat    přisvědčit (říd.)              9 137 
zatažení   menší propustnost zeminy...    9 139 
zatáč      zatáčka (říd.)                 9 131 
zatáčená   druh lidového tance            9 131 
zatáhlý    utažený, sevřený (říd.)        9 133 
zatápěcí   určený k zatápění              9 137 
zatápěč    kdo zatápí v kamnech           9 137 
zatčení    zadržení veřej. výkonnou mocí  9 139 
zatěkalý   do neurčita zahleděný (říd.)   9 140 
zatchlý    zatuchlý (říd.)                9 148 
zatírka    rozetřené krmivo               9 150 
zatíženě   těžce (říd.)                   9 151 
zatkvělý   utkvělý (říd.)                 9 154 
zatměle    nejasně (zast.)                9 157 
zatouchlý  páchnoucí ztuchlinou (lid.)    9 162 
zatravit   osít travou                    9 165 
zatrhavě   trhavě (říd.)                  9 166 
zatrhlý    přiškrcený, zadrhnutý (říd.)   9 166 
zatrnulý   mírně ztrnulý (říd.)           9 167 
zatrudlý   zasmušilý, zarmoucený (říd.)   9 168 
zatruchlý  zasmušilý (říd.)               9 169 
zatřásat   potřásat                       9 169 
zatupat    zadupat (nář.)                 9 173 
zatupený   tupě zakončený (říd.)          9 173 
zatupělý   mírně tupý (říd.)              9 173 
zatvrdat   stávat se tvrdším (říd.)       9 174 
zatvrdle   zatvrzele, tvrdě (říd.)        9 174 
zatyčit    vetknout, vztyčit (říd.)       9 176 
zatylost   značná otylost (říd.)          9 176 
zatylý     značně zarostlý tukem (říd.)   9 177 
zatýnit    opevnit (zast.)                9 177 
zaťupat    učinit pár rych. krůčků (říd.) 9 173 
zaučovač   kdo někoho zaučuje (říd.)      9 177 
zauminka   rozhodnutí, úmysl (nář.)       9 180 
zaunyle    trochu unyle (říd.)            9 180 
zausedat   žalem se chvíli zastavit-srdce 9 181 

zauzdění   uzda (říd.)                    9 182 
zaúcta     častování (nář.)               9 177 
zaúhlení   vzájem. poměr dílů končetin... 9 178 
zaúhlený   mající určité zaúhlení         9 178 
zaúpěle    se zaúpěním (říd.)             9 181 
zaúpělý    úpěním vzniklý (říd.)          9 181 
zavařák    zavařovací sklenice (slang.)   9 192 
zavášnit   vášnivě se projevit (říd.)     9 193 
zavčasně   časně, záhy (říd.)             9 198 
zavčasný   včasný (říd.)                  9 198 
zavděčný   povděčný (říd.)                9 200 
zavěrač    kdo něco zavírá (říd.)         9 214 
zavilka    rod bylin                      9 211 
zavinilý   provinilý (zast.)              9 212 
zavinulý   navinulý, nakyslý (říd.)       9 214 
zavinutě   opatrně (říd.)                 9 214 
zavitka    svobodná matka (nář.)          9 219 
zavlahlý   poněkud zvlhlý (říd.)          9 221 
zavláhlý   poněkud zvlhlý (říd.)          9 221 
zavlálý    takový který zavlál (říd.)     9 221 
zavlčit    zarůst vlky (strom)            9 222 
zavlžený   dojatý, pohnutý (říd.)         9 224 
zavolání   výzva, pozvání (říd.)          9 228 
zavrbnit   osázet vrbami                  9 233 
zavrlat    zabublat (říd.)                9 235 
zavrňkat   zavrnět (nář.)                 9 235 
zavrtaný   nemající hlavu (šroub)         9 235 
zavřetí    zavření (zast.)                9 239 
zavyklý    zhýčkaný (říd.)                9 242 
zavýjet    občas se dávat do vytí (říd.)  9 242 
zavýrat    zahledět se                    9 242 
zavývat    občas výt (říd.)               9 243 
zavzývat   zatoužit (říd.)                9 244 
zazát      šklebivě se rozevřít           9 245 
zazděný    uzavřený zdí                   9 246 
zazradit   zradidly zatáhnout léč         9 255 
zazrněný   mírně zrnitý                   9 256 
zazrzlý    slabě rezavý (říd.)            9 256 
zazubeně   zubovitě zaklíněně             9 257 
zazučet    zaznít vysokým tónem (říd.)    9 257 
zazvat     pozvat (lid.)                  9 257 
zažitina   chylus                         9 267 
zažívavý   zařívací (říd.)                9 267 
zažuhlat   huhlavě pronést (říd.)         9 269 
zažužlat   mazlivě promluvit (říd.)       9 269 
zábalní    balicí (říd.)                  8 754 
zábavový   týkající se zábavy (říd.)      8 759 
záběha     exkurs/odboč. při výkl. (říd.) 8 761 
záběrník   kotva elektromagnetu           8 765 
záběžek    výběžek (říd.)                 8 767 
záběžný    odvratný                       8 767 
záblysk    záblesk (říd.)                 8 777 
zábodka    bodec užívaný při korekturách  8 779 
zábojna    olejna                         8 780 
zábojový   týkající se záboje             8 780 
záborce    kdo něco zabral (říd.)         8 781 
záborně    zabírajícím způsobem (říd.)    8 781 
záboudí    prostor za boudami (říd.)      8 782 
zábradek   jamka na spodní čelisti koně   8 783 
zábranář   kdo se stará o zábranu         8 784 
zábraní    prostor za bránou, předměstí   8 784 
zábřiší    prostor za břichem             8 791 
zábyv      záležitost (zast.)             8 794 
záclonář   dělník prac. na úpravě záclon  8 797 
zácloní    záclony (říd.)                 8 797 
záclonný   zaclánějící (říd.)             8 797 
záčelí     čelo (říd.)                    8 803 
záden      přístodůlek                    8 814 
zádeští    deštný stín (říd.)             8 815 
zádiv      podiv (říd.)                   8 816 
zádka      zádíčka (zast.)                8 816 
zádlaní    část ruky (říd.)               8 817 
zádomí     místo za domem (říd.)          8 819 
zádrap     rýha vzniklá drápnutím         8 820 
zádruhář   člen zádruhy                   8 824 
zádubí     místo za duby (říd.)           8 828 
zádumka    dumavá píseň                   8 830 
zádusivý   dusivý, dusící (říd.)          8 831 
zádušník   uředník záduš. úřadu (zast.)   8 832 
zádušno    dusivě (zast.)                 8 832 
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záhadka    záhadička (říd.)               8 840 
záhaťový   týkající se záhatě             8 847 
záheb      záhyb (zast.)                  8 848 
záhlada    zahlazení, záhuba (zast.)      8 848 
záhončí    honec na křídle leče           8 860 
záhory     kraj za horami                 8 861 
záhranek   hranice (lid.)                 8 870 
záhreň     ňadra                          8 874 
záhrob     rov/zápecí (zast.)             8 875 
záhryz     zahryznutí (říd.)              8 877 
záhryzek   záhryz                         8 877 
záhřevna   skleník (zast.)                8 878 
záhřevní   záhřevný (říd.)                8 879 
záhřivek   kohoutek (koně)                8 879 
záhřivka   teplý obklad (říd.)            8 879 
záhřmotí   doba po bouři (říd.)           8 880 
záhubník   zhoubce (říd.)                 8 881 
záhumna    záhumní (říd.)                 8 883 
záhustka   nabobtnalé zahušťovadlo        8 883 
záchovek   něco zachovalého (říd.)        8 895 
záchovní   záchovný (říd.)                8 895 
záchule    zadnice (zast.)                8 902 
záchůvka   nádoba na konzerv. potraviny   8 902 
záchvať    náhlý chvat (říd.)             8 903 
záchvějný  vibrační                       8 904 
záchvěvek  menší záchvěv (říd.)           8 905 
záchvěvný  vyznačující se záchvěvy (říd.) 8 905 
záchytový  týkaj. se záchytu              8 909 
zájemný    dojemný, poutavý (zast.)       8 914 
zájezek    práh na říčním korytu          8 916 
zájezí     podjezí                        8 916 
zájik      zajiknutí (říd.)               8 917 
zákalka    vada odlitku                   8 929 
záklenka   záklenek, patka klenby (říd.)  8 941 
zákleska   zařízení do něhož se zaklesává 8 942 
zákliček   enkláva                        8 943 
záklička   enkláva                        8 943 
záklonný   týkaj. se záklonu              8 947 
zákmitek   krátký zákmit (íd.)            8 950 
zákolení   místo za kolenem (říd.)        8 952 
zákolí     místo za ohradou z kůlů (říd.) 8 952 
zákolný    velký jatečný                  8 953 
zákos      pokosený řádek (nář.)          8 964 
zákožní    kožní (říd.)                   8 971 
zákrbní    neurč. pro veřejnost (říd.)    8 973 
zákrční    týkající se uchopení za krk    8 973 
zákrm      předběžný výkrm (říd.)         8 974 
zákročmo   s jednou nohou zakročenou      8 975 
zákruh     zákrut (říd.)                  8 980 
zákrutek   zákrut (říd.)                  8 980 
zákružek   zakroužená část                8 980 
zákryvka   stínovky na ochranu skleníků   8 982 
zákřídlí   místo za křídly (říd.)         8 983 
zákulisy   zákulisí (říd.)                8 988 
zákuskář   výrobce zákusků (slang.)       8 990 
zákvět     odkvétání (říd.)               8 992 
zákvil     zakvílení (říd.)               8 993 
zákynný    kynoucí                        8 994 
zákyv      zakývnutí (říd.)               8 995 
zálebí     zadní část lebky (říd.)        8 997 
zálem      lem (říd.)                     81000 
záles      místo za lesem (říd.)          81001 
zálesina   zálesí (říd.)                  81001 
zálesník   zálesák (říd.)                 81001 
záletní    záletný (říd.)                 81003 
zález      skrýše (říd.)                  81005 
zálezlík   kdo zalézá, zbabělec (říd.)    81006 
zálibový   týkaj. se záliby               81009 
zális      vada při lisování              81011 
zálitek    šev ingotu                     81011 
zálož      vložená věc (říd.)             81017 
záloží     záloha (říd.)                  81017 
zálubí     místo mezi běhounem a lubem    81020 
zálubné    otruby padající pod lubem      81020 
zálup      povrchová vada odlitku         81021 
zámečna    zámečnická dílna (říd.)        81025 
zámělý     zámožný (říd.)                 81027 
záměnice   zástupkyně (říd.)              81027 
záměník    zástupce (říd.)                81027 
záměrka    záměrná lať                    81028 

záměrový   týkaj. se záměru (říd.)        81028 
záměsa     směs vyklopená míchačkou       81030 
záměstí    prostor za městem (říd.)       81030 
zámha      zamlžení (říd.)                81034 
zámina     záminka (říd.)                 81038 
zámínka    záminka (zast.)                81038 
zámkoví    zamykací zařízení (říd.)       81041 
zámlýní    místo za mlýnem (říd.)         81045 
zámok      sliny vniklé při hře do nástr. 81048 
zámor      nezkrotný hlad/vyzáblost (říd) 81049 
zámořan    obyvatel zámoří (říd.)         81049 
zámota     spleť, směsice (říd.)          81051 
zámračí    prostor za mraky (říd.)        81055 
zámrsk     horní část bičiště             81057 
zámrzek    zmrazek (říd.)                 81058 
zámuka     muka (říd.)                    81060 
zámut      zármutek (zast.)               81061 
zámutný    smutný (zast.)                 81061 
zámyk      pohození, mrštění (říd.)       81061 
zánební    týkající se zánebí (říd.)      81068 
zánětek    kuří oko koňské, podzoubek     81073 
zánětivý   zánětlivý (říd.)               81073 
zánětný    zánětový (říd.)                81074 
záněť      zánět (zast.)                  81073 
záňadra    záňadří (říd.)                 81065 
záobzoří   prostor za obzorem (říd.)      81080 
záosek     zákolník (nář.)                81084 
záp        savec, myšivka                 81086 
západňák   západník (říd.)                81090 
zápachový  týkaj. se zápachu              81094 
zápala     červánky (lid.)                81094 
zápalcí    místo za palcem na ruce (říd.) 81094 
zápalivý   snadno se zapalující (říd.)    81097 
zápalubí   zadní paluba                   81099 
záparčí    místo za parkem (říd.)         81100 
záparka    zápar                          81100 
zápasení   zápas                          81102 
zápasilý   takový který zápasil (říd.)    81103 
zápašník   dřevina                        81105 
zápecka    zápecí (říd.)                  81106 
zápeřík    rod čmelíků                    81109 
zápěna     pěnový povlak (říd.)           81108 
zápěrka    zápara (lid.)                  81109 
zápinkář   kočí s potah.na přípřež (nář.) 81113 
zápisně    zápisem, knihovně (říd.)       81117 
záplašný   plašící (říd.)                 81123 
záplatek   záplata (říd.)                 81124 
záplatný   určený k zaplacení             81125 
záplavní   souvisíci se zaplavováním      81128 
záplecí    část těla hospodář. zvířat     81129 
zápojka    zapojení (říd.)                81140 
zápojný    určený k vyplnění mezer        81140 
zápolení   zápas, boj                     81141 
zápolník   zápasník, bojovník (říd.)      81143 
zápolný    zápolící (říd.)                81143 
zápon      spona (říd.)                   81148 
zápošev    začištění kraje látky šitím    81151 
záprašek   grafit. prášek na slévár.formu 81156 
záprsní    nalézající se za prsy          81161 
zápřezek   část řemene k upevnění přezky  81165 
zárazná    rána na ubití poraněné zvěře   9   4 
záražní    zarážecí                       9   6 
zároba     výdělek  (nář.)                9  10 
zároubík   koncový příč. článek řetězu    9  12 
zárovat    orat k setí                    9  12 
zárožní    opřené o rohy                  9  14 
zárubní    týkající se zárubně            9  15 
zárubník   kovářské kladivo               9  15 
záručka    manžeta (říd.)                 9  16 
zárukový   týkaj. se záruky               9  17 
záryp      stopa zvěře v měkké půdě       9  19 
zárytka    vráska (říd.)                  9  20 
zářev      zařvání (říd.)                 9  24 
zářezka    osazovací pila                 9  25 
zářezný    určený k provádění zářezů      9  25 
zářicí     určený k vyzařování            9  26 
zářový     týkající se záře (říd.)        9  33 
zásak      zasáknutí (říd.)               9  39 
zásed      stanoviště lovce při číhání    9  41 
záseda     záloha (říd.)                  9  41 
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zásedka    stanoviště lovce při číhání    9  42 
zásejpka   zásypka                        9 106 
záseť      setba, sadba (říd.)            9  45 
záseva     zaseté obilí (říd.)            9  46 
zásevka    zásevek                        9  46 
zásilné    poplatek za zásilku (říd.)     9  47 
záslad     siláž                          9  53 
záslibek   obětina (říd.)                 9  54 
záslužka   výdělek (nář.)                 9  57 
zásněžek   plot na zachycení sněhu        9  62 
zásněžný   sloužící k zadržení sněhu      9  63 
zásobka    menší zásoba                   9  66 
zásobový   týkaj. se zásob (říd.)         9  67 
záspa      násyp (říd.)                   9  68 
záspíčko   záspí (zdrob.)                 9  69 
záspový    týkající se zásepu             9  69 
zástavek   postranní prkno u vozu/zástava 9  73 
zástaví    prostor za stavem (říd.)       9  74 
zástavna   zastavárna (zast.)             9  75 
zástesk    postesk (říd.)                 9  79 
zástěrný   ochranný (říd.)                9  79 
zástina    čapka dávaná dravým ptákům     9  81 
zástírka   ochrana (říd.)                 9  83 
zástol     zástolí (nář.)                 9  83 
zástolný   obvyklý u stolu (říd.)         9  84 
zástor     závěs (říd.)                   9  84 
zástraní   ústraní (říd.)                 9  85 
zástrka    zástrčka (lid.)                9  87 
zástřik    postřikování, zastříkání       9  91 
zástupčí   zastupitelský (říd.)           9  94 
zásypka    zasypání                       9 106 
zásypník   zaříz.k dávkování sypkých hmot 9 107 
zásypný    sloužící k zasypávání          9 107 
zásytný    působící pocit sytosti (říd.)  9 107 
zášev      zabrání látky švem (říd.)      9 110 
zášivka    přišití (říd.)                 9 112 
záškoda    škoda (říd.)                   9 113 
zášlapa    zášlap (lid.)                  9 118 
zášlapek   zbytky trávy uvázlé jelenu...  9 119 
zášňorec   šňůrka na konci biče (nář.)    9 122 
zášup      zasun. zařízení dveří (říd.)   9 130 
zát        zet (řídce)                    9 148 
záta       zahrazené místo, zahata (nář.) 9 131 
zátaha     trámový nosník k upevn. česlic 9 133 
zátemení   místo za temenem hlavy (říd.)  9 140 
zátěr      zatření (říd.)                 9 145 
zátěživo   materiál použív. k zatížení    9 146 
zátěžník   zátěžka, zátěžná tyč           9 147 
zátěžný    zátěžový                       9 147 
zátich     ztišení (říd.)                 9 148 
zátin      protihrot u udičky             9 149 
zátišově   způsob.obvykl.v malíř.zátiších 9 150 
zátkař     výrobce zátek                  9 153 
zátkárna   továrna na zátky               9 153 
zátlap     poranění nohy koně             9 155 
zátmí      přítmí (říd.)                  9 158 
zátočitý   tvořící zátočiny (říd.)        9 160 
zátoň      zátoka (říd.) / oploteň        9 160 
zátratný   hodný zatracení (říd.)         9 165 
zátrámí    místo za trámem (říd.)         9 164 
zátrž      vodou vytrž. kus břehu (říd.)  9 169 
zátuň      zátoka, mělčina (říd.)         9 173 
záučný     vyžadující zaučení (říd.)      9 177 
záuší      místo za uchem (říd.)          9 181 
závadně    nesprávně (říd.)               9 187 
závaha     závaží, tíha (říd.)            9 187 
závarek    závar (říd.)                   9 191 
závarový   sloužící k zavaření            9 192 
závažek    závaží (říd.)                  9 197 
závěrce    poštovní úředník               9 202 
závěrník   součást hradlových přístrojů   9 203 
závětek    zakončení, závěr (říd.)        9 208 
závětřeň   zaříz. zamezuj. vniku průvanu  9 209 
záviděný   budící závist (říd.)           9 210 
závidivý   závistivý (říd.)               9 210 
závina     zavinění (říd.)                9 212 
závinka    svitek, balíček (říd.)         9 213 
závista    závistivý člověk (lid.)        9 217 
závlaka    špalík na utěsnění stojky      9 221 
závodce    závodník (říd.)                9 225 

závodný    závodní (zast.)                9 227 
závojný    utvářený jako závoj (říd.)     9 228 
závorný    vytvářející závory (říd.)      9 231 
závratí    prostor za vraty (říd.)        9 232 
závrh      zavržení (říd.)                9 234 
závrtka    prohloubenina ve vápenci       9 237 
závrubek   zářez (říd.)                   9 237 
závtah     rod rostlin                    9 242 
závzdech   povzdech (říd.)                9 243 
závzduší   prostor za vzduš.vrstvou nebe  9 243 
zázadí     pozadí (říd.)                  9 244 
zázdí      místo ležící za zdí (říd.)     9 246 
záznamna   oddělení poštov. ředitelství   9 252 
záznamný   záznamní (říd.)                9 252 
zázrakář   člověk dělající zázraky (říd.) 9 256 
zázvora    mírná nadávka                  9 258 
zážáhat    zažehat (říd.)                 9 261 
zážda      žádost                         9 260 
zážebří    nosidlo pro píci na voze       9 260 
záživa     výživnost, výživa (říd.)       9 267 
zbabčit    scvrknout se (říd.)            9 270 
zbarvený   obarvený                       9 273 
zbavlnit   zpracovat na bavlnu (říd.)     9 274 
zbáznělý   zbázlivělý (říd.)              9 275 
zbáznět    naplnit bázní (říd.)           9 275 
zbenka     máselnice (nář.)               9 277 
zběsnět    stát se zběsilým (říd.)        9 278 
zběžnět    stát se běžným (říd.)          9 280 
zbíděný    zubožený (říd.)                9 281 
zbílečko   stébélko (nář.)                9 282 
zbílko     stéblo (nář.)                  9 282 
zblíkat    dívat se, tvářit se (lid.)     9 285 
zbočený    deformovaný na jednu stranu    9 287 
zbočitět   stát se bočitým (říd.)         9 287 
zbolavět   stát se bolavým                9 289 
zbolelý    rozobolavělý (říd.)            9 289 
zbouření   vzbouření (říd.)               8 642 
zbouřit    vzbouřit                       8 642 
zbouzet    budit se                       8 643 
zbranně    zbranově (říd.)                9 294 
zbraňový   týkající se zbraní (říd.)      9 295 
zbrchatSe  sebrat se, zotavit se (nář.)   9 295 
zbrnělý    takový který zbrněl (říd.)     9 296 
zbrojně    co se týká zbraní              9 297 
zbruska    část obráběcího stroje         9 299 
zbřidlý    rozbředlý (říd.)               9 299 
zbřitka    břitce (říd.)                  9 300 
zbudit     vzbudit (říd.)                 8 643 
zbuzovat   burcovat, vzbuzovat (říd.)     8 644 
zbytí      záchrana, vysvobození (říd.)   9 304 
zbytnění   hypertrofie                    9 306 
zbytnit    uskutečnit, vytvořit (říd.)    9 306 
zbývavě    jako zbytek (říd.)             9 307 
zcechovět  nabýt cechovního rázu (říd.)   9 307 
zcepenit   zabít, utratit (říd.)          9 308 
zcizilý    zcizelý (říd.)                 9 309 
zcípat     trpět neduhy                   9 308 
zcípavý    churavý                        9 308 
zcípáček   nevyvinutý zakrslé stvoření    9 308 
zcípák     stále nemocný tvor             9 308 
zcíplina   pošlé zvíře                    9 308 
zcíplý     neduživý                       9 308 
zcípnout   zdechnout                      9 308 
zcuchávat  drchat                         9 310 
zcupat     rozšlapat (říd.)               9 311 
zčadit     začadit, očadit (říd.)         9 311 
zčechraně  načechraně (říd.)              9 312 
zčernělý   zčernalý (říd.)                9 312 
zčeřeně    zvlněně (říd.)                 9 313 
zčesat     pobíti (zast.)                 9 313 
zčeštěně   po česku (říd.)                9 313 
zčiprnět   zčipernět (nář.)               9 313 
zčiřit     zbavit tekutinu kalných částí  9 314 
zčoudit    začoudit (říd.)                9 314 
zdara      zdar, prospěch (říd.)          9 317 
zdatnět    stávat se zdatným (říd.)       9 319 
zdavovět   přizpůsobit se davu (říd.)     9 320 
zdálečný   vzdálený (říd.)                9 315 
zdánek     zdání, domněnka (říd.)         9 315 
zdáreček   citosl. vyjadř. pozdrav (říd.) 9 317 
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zdář       snílek, bloud (říd.)           9 318 
zdechlík   bídný, nezdravý tvor (říd.)    9 322 
zdechloň   zdechlina (nář.)               9 322 
zdepat     zdupat (říd.)                  9 324 
zdeptaně   zničeně                        9 324 
zdetky     zde (nář.)                     9 327 
zdeťky     zde (nář.)                     9 327 
zdélka     délka (nář.)                   9 323 
zděčtělý   zdětinštělý (říd.)             9 320 
zděďovat   získávat děděním (říd.)        9 321 
zděrka     chatrná peřina (nář.)          9 324 
zděrygať   uhánět, utíkat (nář.)          9 324 
zděřina    boční postranice žebříku       9 325 
zdět       říci, nazvat, vykonat (říd.)   9 326 
zdětile    zdětinštěle (říd.)             9 326 
zdětitSe   porodit/zplodit děti (nář.)    9 327 
zdič       zedník prováděj. zdění (říd.)  9 328 
zdisko     zeď (nář.)                     9 328 
zdivokaz   zdižer, rozrušování zdiva...   9 332 
zdižer     zdivokaz                       9 332 
zdí        zeď (nář.)                     9 327 
zdívčelý   ten co se stal dívčím (říd.)   9 329 
zdívčilý   ten co se stal dívčím (říd.)   9 329 
zdívka     vyzdívání (říd.)               9 330 
zdmýchat   rozdmýchat                     9 333 
zdobička   ráda zdobící žena              9 333 
zdobník    rod brouků                     9 334 
zdobřet    stát se dobrým (říd.)          9 334 
zdobýt     bojem se zmocnit (zast.)       9 334 
zdojit     podojit (říd.)                 9 335 
zdokona    dokonale (říd.)                9 335 
zdotýkat   vícekrát se dotknout (říd.)    9 337 
zdoupnět   vykotlat se (říd.)             9 337 
zdovodit   odůvodnit (zast.)              9 338 
zdrapa     neúrodné pole (nář.)           9 338 
zdravčit   učinit dravým (říd.)           9 339 
zdrásavý   drásající (říd.)               9 339 
zdrh       ztrnutí (říd.)                 9 345 
zdrchlat   zdrchat (lid.)                 9 346 
zdrmolit   drmolivě pronést (říd.)        9 346 
zdrob      drobek (říd.)                  9 346 
zdrobek    drobek (říd.)                  9 346 
zdrobet    drobek (nář.)                  9 346 
zdrobna    na drobno                      9 346 
zdrojník   rod vodních brouků             9 348 
zdrtky     drť                            9 349 
zdrtnout   rozdrtit, zničit (říd.)        9 350 
zdrť       rozdrcení části sloje          9 349 
zdrvělý    zdřevěnělý (říd.)              9 350 
zdržívat   zdržovat (říd.)                9 352 
zdržunk    zdržování (lid.)               9 353 
zdurný     vzdorný (říd.)                 9 355 
zdusnělý   takový co zdusněl (říd.)       9 356 
zdušnět    stát se dušným                 9 356 
zduta      dutě, temně (říd.)             9 356 
zdutlat    doutnáním shořet (říd.)        9 356 
zdužnělý   zdužnatělý (říd.)              9 357 
zdůbka     ozdůbka (bás.)                 9 354 
zdůla      zdola (říd.)                   9 354 
zdůly      zdola (říd.)                   9 354 
zdůra      vzdor (říd.)                   9 355 
zdvihule   druh kladkostroje              9 360 
zdvihutý   zdvihací (zast.)               9 360 
zdvižka    vzpěrná tyč užív. při kácení   9 360 
zďovitý    mající podobu zdi              9 338 
zďový      týkající se zdi                9 338 
zebák      protivný člověk (nář.)         9 363 
zebrul     míšenec zebry s oslem          9 363 
zebříček   pták z čeledi snovačů          9 363 
zectít     vynadat (nář.)                 9 364 
zederach   rod dřevin                     9 365 
zefýrově   jako zefýr (říd.)              9 368 
zechvělý   rozechvělý (říd.)              9 368 
zechvětSe  zatřást se (říd.)              9 368 
zejina     zející otvor (říd.)            9 368 
zejkozub   savec                          9 369 
zejmout    zaujmout (zast.)               9 369 
zejovitý   zeji podobný                   9 369 
zelenec    voják v zeleném/barvínek       9 371 
zeliště    zelnice (říd.)                 9 377 

zelmira    rod much                       9 378 
zelnatý    zelný (říd.)                   9 378 
zelnuška   zelná polévka (nář.)           9 378 
zeměduch   duch zemské planety (říd.)     9 382 
zeměkop    brouk                          9 383 
zeměkůra   zemská kůra                    9 383 
zeměna     zemská planeta (říd.)          9 383 
zeměšlap   člověk chodící po zemi (říd.)  9 384 
zeměvěda   věda zabýv. se planetou Země   9 385 
zeměžráč   chamtivý zemědělec (říd.)      9 385 
zemhajič   zeměbranec (říd.)              9 382 
zemicí     uzemňovací (říd.)              9 386 
zeminný    týkající se zeminy             9 386 
zemně      brambor (nář.)                 9 387 
zenitní    zenitový                       9 389 
zepset     zkazit se (zast.)              9 389 
zerotor    přenosný akumulátor chladu     9 390 
zesinělý   zsinalý (říd.)                 9 392 
zesinět    zesinat (říd.)                 9 392 
zesivlý    zešedivělý (říd.)              9 392 
zesípět    stát se sípavým (říd.)         9 392 
zeslabět   stát se slabým (říd.)          9 392 
zesládlý   takový co zesládl              9 394 
zesmělit   učinit smělým (říd.)           9 395 
zesněžit   stát se sněžným, zbělet (říd.) 9 395 
zestařit   dodat starého rázu (říd.)      9 398 
zesupět    nasupit obočí (říd.)           9 401 
zešilhat   šilháním pokroutit (říd.)      9 404 
zetový     mající tvar písmene z          9 408 
zeus       rod ryb                        9 408 
Zev        Zeus (zastar.)                 9 408 
zeva       jícen, propast (říd.)          9 408 
zevarový   podobný zevaru                 9 408 
zevlavě    zvědavě                        9 408 
zevlit     zevlovat (říd.)                9 408 
zevlíř     zevloun (říd.)                 9 408 
zevna      zvenčí (zast.)                 9 409 
zevnitro   vnějšek, zevnějšek (říd.)      9 410 
zevřít     projít varem (zast.)           9 411 
zevšud     zevšad (říd.)                  9 413 
zevznít    zaznít (zast.)                 9 413 
zezadka    zezadu (nář.)                  9 414 
zezadku    zezadu (nář.)                  9 414 
zezevnit   projevit na zevnějšek (říd.)   9 415 
zezlet     stát se zlým (říd.)            9 415 
zeznět     ožehnout (nář.)                9 415 
zezoufat   upadnout v zoufalost (říd.)    9 415 
zezrněný   učiněný zrnitým (říd.)         9 415 
zezrnět    stát se zrnitým (říd.)         9 415 
zezula     kokotice                       9 416 
zezulice   kukačka (zast.)                91036 
zežluklý   žluklý (říd.)                  9 416 
zežlutět   stát se žlutým (říd.)          9 417 
zežlutit   učinit žlutým (říd.)           9 417 
zéla       orientální hudební nástroj     9 369 
zévnatka   mořský plž                     9 409 
zévovití   čeleď měkkýšů                  9 411 
zfádnělý   takový co se stal fádní (říd.) 9 417 
zfešnět    stát se fešným (říd.)          9 418 
zgebnout   zemřít (nář.)                  9 421 
zglgat     zhltat (nář.)                  9 421 
zglobat    globálně přečíst (říd.)        9 421 
zgrbat     stonat (nář.)                  9 421 
zgrúlat    svinout (nář.)                 9 421 
zgrýňat    potloukat se (nář.)            9 421 
zgučitSe   shluknout se (nář.)            9 422 
zgybnout   nezdařit se (nář.)             9 422 
zgýňat     potloukat se (nář.)            9 421 
zhajovat   zabraňovat, překážet (zast.)   9 422 
zhanačit   učinit hanáckým (říd.)         9 422 
zhanbělý   zahanbující (říd.)             9 422 
zhaňbit    zhanobit (nář.)                9 423 
zhasínač   zaměstnanec zhášející lampy    9 424 
zhasnutí   umření                         9 425 
zhájit     uhájit (zast.)                 9 422 
zhánět     zahánět (říd.)                 9 423 
zhášívat   opětovně zhášet (říd.)         9 426 
zhebčený   zjemnělý (říd.)                9 426 
zheblý     zcíplý                         9 427 
zhekovat   spárkovat (nář.)               9 427 
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zhezčelý   ten kt.se stal hezčím (říd.)   9 427 
zhlavík    zhlaví pluž.koleček/podložnice 9 428 
zhleděný   pečlivě udržovaný (nář.)       9 428 
zhledy     námluvy (říd.)                 9 429 
zhlédlý    zpozorovaný                    9 428 
zhlídavý   zahlížející (nář.)             9 429 
zhlídlý    zpozorovaný                    9 428 
zhlídný    hezký (nář.)                   9 429 
zhlobit    provést (zast.)                9 430 
zhloubět   prohloubit se (říd.)           9 430 
zhlušit    přehlušit (říd.)               9 432 
zhnědit    zbarvit se do hněda (říd.)     9 433 
zhnětení   stesk, úzkost (říd.)           9 434 
zhnisalý   takový který zhnisal           9 434 
zhnojit    vyhnojit (říd.)                9 434 
zhnusnět   stát se hnusným (říd.)         9 435 
zholit     učinit holým (říd.)            9 437 
zhotova    spatra (zast.)                 9 439 
zhovadět   zhovadit                       9 442 
zhovadit   zhovadět                       9 442 
zhovět     posečkat (říd.)                9 442 
zhradit    vystavět jako hradbu (říd.)    9 442 
zhrbět     stát se hrbatým (říd.)         9 443 
zhrbnout   stát se hrbatým                9 443 
zhrdatel   ten kdo něčím pohrdá           9 443 
zhrdět     zpyšnět (říd.)                 9 444 
zhrobit    pohřbít                        9 444 
zhrotělý   zahrocený (říd.)               9 444 
zhrozeně   zděšeně (říd.)                 9 445 
zhrýzt     zhryzat                        9 447 
zhrzení    pohrdnutí, zklamání            9 447 
zhřebený   ohřebený (říd.)                9 447 
zhřešilý   takový který zhřešil           9 447 
zhřívený   vypadající jako hříva (říd.)   9 448 
zhubenit   učinit hubeným (říd.)          9 448 
zhubitel   šiřitel zhouby (říd.)          9 448 
zhudnout   zhudlařit (říd.)               9 449 
zhuk       hluk (nář.)                    9 449 
zhup       zhoupnutí (říd.)               9 449 
zhustět    stát se hustým (říd.)          9 449 
zhuštělý   zhuštěný (říd.)                9 450 
zhutněně   zhuštěně (říd.)                9 450 
zhybnělý   zpohyblivělý (říd.)            9 451 
zhysat     přinutit dobytek vstát (nář.)  9 453 
zhýbat     přivést do pohybu (říd.)       9 451 
zhýralík   zhýralec (říd.)                9 452 
zhýralka   zhýralá žena (říd.)            9 452 
zhýrat     stát se zhýralým (říd.)        9 452 
zhýrálek   zhýralec (říd.)                9 452 
zchaběle   ochable (říd.)                 9 453 
zchabět    zchabnout (říd.)               9 453 
zchmelený  opilý                          9 456 
zchořet    onemocnět (říd.)               9 457 
zchroumat  zchromit (nář.)                9 458 
zchroumit  zchromit (nář.)                9 458 
zchrtlý    vychtrlý (říd.)                9 458 
zchutnělý  učiněný chutnějším (říd.)      9 459 
zchytřelý  takový který se stal chytřejší 9 461 
zibelin    bavlněná tkanina               9 461 
zibelín    odrůda králíka                 9 462 
zikot      bzukot (říd.)                  9 462 
zim        citosl. zvuku lokomotivy       9 462 
zimačka    pozdní řepa                    9 463 
zimavá     chladno, zima (říd.)           9 463 
zimka      ozimá pšenice                  9 463 
zimnička   malárie (zdrob.)               9 464 
zimnično   zimničně (říd.)                9 465 
zimolejz   nuzák (nář.)                   9 465 
zimomřít   krčit se, živořit (říd.)       9 465 
zimotřas   mrazení, zimnice (říd.)        9 466 
zimotvor   zimotvorný stroj (říd.)        9 466 
zimovník   ubikace na přezimování včel    9 467 
zimyplný   velmi studený (říd.)           9 467 
zinkárna   podnik na výrobu zinku         9 467 
zinkenit   antimonitan olovnatý           9 467 
zinkolit   náhr. olov. běloby - litopon   9 468 
zinkot     bzukot (říd.)                  9 468 
zinkově    na způsob zinku                9 468 
ziskně     ku prospěchu (říd.)            9 472 
zisknout   získat (říd.)                  9 472 

zišček     menší zisk (zast.)             9 472 
zištnit    jednat zištně (říd.)           9 472 
ziv        zívnutí (říd.)                 9 473 
zídečka    menší zídka                    9 462 
zín        citosl. hlasu ptáka (říd.)     9 467 
zípnout    osopit se (nář.)               9 469 
získaně    vymoženě (říd.)                9 470 
získavý    hledící někoho získat (říd.)   9 472 
zívací     týkající se zívání (říd.)      9 473 
zívávat    opakovaně zívat                9 474 
zívot      zívání (říd.)                  9 474 
zjadrnit   učinit jadrným                 9 474 
zjadřený   odborně natažený-nevod         9 474 
zjásavět   stát se jásavým (říd.)         9 475 
zjebenec   ztřeštěnec (říd.)              9 476 
zjedovit   otrávit (říd.)                 9 478 
zjemna     jemně (řídce)                  9 478 
zjevek     jev (říd. a zdrob.)            9 479 
zjevitel   ten kdo něco zjevil (říd.)     9 479 
zjitřelý   pobouřený                      9 484 
zjitřet    zanítit se (říd.)              9 484 
zjizvělý   pokrytý jizvami (říd.)         9 485 
zjíchlý    jíchovitý (říd.)               9 482 
zjínělý    pokrytý jíním (říd.)           9 483 
zjínit     pokrýt jíním (říd.)            9 483 
zjítřený   rozdrážděný, zjitřený (zast.)  9 484 
zjíždět    jezdit (říd.)                  9 485 
zkadial    odkud (nář.)                   9 486 
zkady      odkud (říd.)                   9 486 
zkachnět   zhloupnout (říd.)              9 487 
zkapanec   neduživý tvor (nář.)           9 490 
zkapávat   hynout, scípat (lid.)          9 491 
zkarasit   ztrhat, zmrzačit (nář.)        9 491 
zkatit     zhatit, odklidit (říd.)        9 492 
zkazitel   ruský lidový pěvec (říd.)      9 493 
zkántrit   zahubit (nář.)                 9 490 
zkápnout   zcípnout (lid.)                9 491 
zkázce     ničitel (říd.)                 9 493 
zklidlý    zklidnělý (říd.)               9 497 
zklihlý    zklihovatělý (říd.)            9 497 
zklovat    rozklovat (říd.)               9 497 
zkochat    polaskat (říd.)                9 498 
zkoj       ukojení (říd.)                 9 498 
zkolmit    učinit kolmým (říd.)           9 499 
zkořenit   zakořenit (říd.)               9 504 
zkošatit   učinit košatým (říd.)          9 505 
zkotit     překotit (říd.)                9 505 
zkotvit    zakotvit (říd.)                9 505 
zkoumač    zkoumatel (říd.)               9 506 
zkoumání   vědecké vyšetřování, bádání    9 506 
zkouvat    kutím vytvářet (říd.)          9 509 
zkoženět   stát se koženým/kůži podobným  9 509 
zkrhaný    krhavý (říd.)                  9 514 
zkrhavit   učinit krhavým (říd.)          9 514 
zkrmovač   kdo provádí zkrmování          9 515 
zkrslý     zakrslý (říd.)                 9 516 
zkrsnout   zakrsnout (říd.)               9 517 
zkrutnět   ztuhnout (nář.)                9 518 
zkrutový   týkaj. se zkrutu               9 518 
zkřepčit   tancem zohýbat (říd.)          9 520 
zkřižný    s nohama křížem přes sebe      9 522 
zkříženě   křížem                         9 521 
zkřížení   chiasmus                       9 521 
zkubovat   složit do kubic. metrů (říd.)  9 522 
zkuklit    zakuklit (říd.)                9 523 
zkumec     zkoumatel (říd.)               9 523 
zkumy      výzvědy                        9 523 
zkupčit    nečestně zištně využít (říd.)  9 524 
zkurážit   dodat kuráže (říd.)            9 524 
zkus       zkouška (říd.)                 9 524 
zkusilý    zkušený (říd.)                 9 524 
zkušebná   zkouška (říd.)                 9 525 
zkvet      rozkvět (říd.)                 8 684 
zkvetlý    vzkvetlý                       9 527 
zkvést     vzkvést                        9 527 
zkvétat    vzkvétat                       9 527 
zkvětlý    vzkvetlý                       9 527 
zkvíst     vzkvést                        9 527 
zkvítat    vzkvétat                       9 527 
zkypělý    vzkypělý                       9 527 
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zkypět     vzkypět                        9 527 
zladěně    harmonicky, sladěně            9 529 
zlajda     zlatka (slang.)                9 530 
zlapnout   polapit (říd.)                 9 531 
zlatatSe   zlátnout (říd.)                9 532 
zlatavět   zlátnout (říd.)                9 532 
zlatec     rod brouků                     9 532 
zlatenka   žloutenka (nář.)               9 533 
zlatizna   zlatka (lid.)                  9 535 
zlatítko   nástroj ke zlacení             9 534 
zlatnáč    zlatňátko (jablko)             9 535 
zlatničí   zlatnický (zast.)              9 535 
zlatojem   nádržka na zlato (říd.)        9 539 
zlatolýč   vrba červenice (říd.)          9 540 
zlatomam   mámidlo bohatství              9 540 
zlatomaz   obuvnický maz                  9 541 
zlatorob   alchymista, zlatoděj (říd.)    9 542 
zlatovec   rod brouků                     9 544 
zlatozor   zlatý zor (říd.)               9 545 
zláskat    zbít, ztlouct (nář.)           9 531 
zlátat     látáním vyspravit (říd.)       9 532 
zlátenka   žloutenka (nář.)               9 533 
zlednit    zmrazit (říd.)                 9 550 
zlednout   ztuhnout v led (říd.)          9 550 
zledovit   zchladit něco na led (říd.)    9 550 
zlehčelý   učiněný lehčím                 9 550 
zlehčeně   s ulehčením                    9 551 
zlehčet    stát se lehčím (říd.)          9 551 
zlehčilý   učiněný lehčím                 9 550 
zlehklý    takový co se stal lehkým       9 552 
zlehnout   vykonat soulož, zprznit(zast.) 9 552 
zlekání    leknutí, úlek (říd.)           9 552 
zleklý     zlekaný, polekaný              9 552 
zleknutý   poděšený (říd.)                9 553 
zlenělý    zlenivělý (říd.)               9 553 
zleněný    pomalý, ochablý (říd.)         9 553 
zlenět     zlenivět (říd.)                9 553 
zlepšeně   vylepšeně                      9 553 
zlesklý    rozzářený (říd.)               9 555 
zletile    svéprávně (říd.)               9 555 
zletit     prohlásit za zletilého (říd.)  9 555 
zletnit    vypustit rybník a osít dno     9 555 
zleva      úleva (říd.)                   9 555 
zlezač     kdo zlézá hory (říd.)          9 556 
zleželý    ležením uzrálý                 9 556 
zlé        něco zlého, zlo                9 550 
zléhat     zlíhat, vykonat soulož (zast.) 9 550 
zlidnělý   zlidštělý (říd.)               9 558 
zlidnět    zlidnatět (říd.)               9 558 
zlíčit     vylíčit (zast.)                9 557 
zlíchovat  rozdělit pole mělkými brázdami 9 559 
zlíknout   zahynout leknutím (nář.)       9 559 
zlínat     pozbýt chlupů línáním (říd.)   9 559 
zlínek     svlečená hadí kůže (říd.)      9 559 
zlobítko   věc, která stále zlobí (říd.)  9 562 
zloboch    zlosyn (zast.)                 9 563 
zločince   zločinkyně (říd.)              9 564 
zločinit   páchat zločiny (zast.)         9 564 
zlodějně   zlodějsky (říd.)               9 566 
zlokárný   kárající zlo (říd.)            9 567 
zlokomár   rod komárů                     9 567 
zlolajka   zlolajnice (říd.)              9 567 
zlomečný   úryvkovitý, částečný (říd.)    9 568 
zlopášně   zločinně (říd.)                9 571 
zlopášný   zločinný (říd.)                9 571 
zlostivý   zlobivý, náchyl.k zlosti (říd) 9 573 
zlotit     zuřit (říd.)                   9 575 
zlotky     zlobení (nář.)                 9 575 
zloudaný   zdlouhavý, pomalý (říd.)       9 575 
zlumpat    zlumpačit se (nář.)            9 578 
zlundaný   zpustlý, zlajdačený (nář.)     9 578 
zluzovat   lákat, svádět (říd.)           9 578 
zmačkaně   pomačkaně                      9 580 
zmachlat   zmást, poplést, zmuchlat       9 581 
zmak       saň, drak (říd.)               9 582 
zmamlat    zmačkat (lid.)                 9 585 
zmara      zmar (říd.)                    9 586 
zmarlivý   škodlivý (říd.)                9 586 
zmarodit   onemocnět (lid.)               9 587 
zmař       zmar (říd.)                    9 587 

zmasit     vykrmit na maso                9 588 
zmastnět   stát se mastným (říd.)         9 589 
zmatkový   týkaj. se zmatku               9 592 
zmaťák     ten co oklamal děvče (nář.)    9 589 
zmazlený   rozmazlený (říd.)              9 593 
zmájit     učinit mladým (říd.)           9 582 
zmálit     učinit malým (říd.)            9 583 
zmámeně    omámeně                        9 585 
zmehávat   nedařit se (lid.)              9 593 
zmehlý     nepodařený (lid.)              9 593 
zmechatět  ztloustnout (říd.)             9 594 
zmeškalý   podaný po úředních hodinách    9 599 
zmeškání   promeškání, zanedbání          9 599 
zmet       zmítání (říd.)                 9 600 
zmetalka   klisna která zmetala           9 601 
zmetčí     zmetkovi příslušný (říd.)      9 601 
zmetecký   zmetkovi příslušný             9 601 
zmetešit   prozvířit, pobouřit (říd.)     9 602 
zmetovat   podmítat (nář.)                9 603 
změkat     měknout (říd.)                 9 594 
změlčení   mělčina (říd.)                 9 596 
změnlivý   proměnlivý (říd.)              9 597 
změštit    poměštit (říd.)                9 600 
změtit     pomást, porušit (zast.)        9 602 
změzdit    namačkat, natlačit (nář.)      9 603 
zmijan     had (nář.)                     9 603 
zmijový    zmijovitý (říd.)               9 604 
zmizovat   mizet, mizívat (říd.)          9 609 
zmícat     opotřebovat, obnosit (nář.)    9 603 
zmíhat     míháním přehlédnout (říd.)     9 603 
zmíchaně   pomíchaně                      9 603 
zmíje      zmije (říd.)                   9 603 
zmínečka   drobná zmínka                  9 604 
zmínění    zmínka (říd.)                  9 604 
zmínkový   týkaj. se zmínky (říd.)        9 605 
zmírnělý   takový kt. se stal mírným      9 606 
zmírněně   s umírněním                    9 606 
zmířit     zamířit (říd.)                 9 607 
zmládi     v mládí (zast.)                9 609 
zmlet      ztlouci                        9 610 
zmlhovět   zmlhavět                       9 610 
zmlsitSe   zmlsat se (říd.)               9 611 
zmlžení    jemná mlha                     9 611 
zmlžnělý   mlhavý (říd.)                  9 611 
zmodřilý   zmodralý od modřin (zast.)     9 617 
zmolový    roklinatý (lid.)               9 619 
zmotávat   zavíjet, zaplétat              9 620 
zmožit     rozmnožit (říd.)               9 622 
zmožitel   přemožitel (říd.)              9 622 
zmódněný   vymóděný (říd.)                9 616 
zmračeně   zamračeně (říd.)               9 622 
zmračit    zachmuřit                      9 622 
zmrcatět   porůst tenk. kořínky-zelenina  9 624 
zmrhal     marnotratník (lid.)            9 624 
zmrhalá    zneuctěná (říd.)               9 625 
zmrlý      umrlý (říd.)                   9 625 
zmršelý    pošlý (říd.)                   9 625 
zmršilý    pošlý (říd.)                   9 625 
zmršit     zkazit (říd.)                  9 625 
zmrštit    mrštit (říd.)                  9 625 
zmrštnět   stát se mrštným (říd.)         9 626 
zmrtvivý   umrtvující (říd.)              9 626 
zmrzka     zmrazek (říd.)                 9 629 
zmrzuta    mrzutě (říd.)                  9 631 
zmřížit    položit mřížovitě (říd.)       9 631 
zmudřele   přemoudřele (říd.)             9 632 
zmutit     zkalit                         9 632 
zmutovat   prodělat mutování              9 633 
zmužatět   zmužnět (říd.)                 9 633 
zmůrčit    proměnit se v můru (říd.)      9 632 
zmyšitSe   dostat nádory na těle (lid.)   9 635 
zmýdlit    zmýdelnit (říd.)               9 634 
zmýlívat   opětovaně zmýlit (říd.)        9 635 
zmýt       vodou očistit (zast.)          9 636 
zmývat     omývat (zast.)                 9 636 
zmžít      zamžít (říd.)                  9 636 
značek     rozlišující znaménko (říd.)    9 636 
značkař    kdo značí cesty značkami       9 638 
značník    čípek na lovecké pušce         9 639 
značnost   význam, důležitost (říd.)      9 639 
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znaivnit   učinit něco naivním            9 640 
znakovat   označovat (říd.)               9 641 
znamenač   věc sloužící k označení (říd.) 9 642 
znamenáč   věc sloužící k označení (říd.) 9 642 
znapínat   postupně napnout (říd.)        9 649 
znažený    obnažený (říd.)                9 654 
známkově   pokud se týká známek           9 647 
znánečko   nepatrný náznak (říd.)         9 648 
znecta     zneuctění (říd.)               9 654 
znejprv    nejprve (říd.)                 9 657 
znejprva   nejprve (říd.)                 9 657 
znejvíce   ponejvíce (říd.)               9 657 
znemála    málem, skoro (říd.)            9 659 
znepříma   nepřímo (říd.)                 9 664 
znetěšit   přestat těšit (řídce)          9 667 
znevrlit   učinit někoho nevrlým (říd.)   9 670 
zněma      němě (říd.)                    9 659 
zněnka     písnička (říd.)                9 662 
znicotit   zmařit, znehodnotit (říd.)     9 671 
znič       posvát. oheň starých Slovanů   9 671 
zničitel   ten kdo něco zničil (říd.)     9 671 
zničivě    se zničujícím účinkem (říd.)   9 672 
znikad     odnikud (říd.)                 9 672 
znikud     odnikud (říd.)                 9 672 
znícený    vznícený (říd.)                8 695 
znímat     pohybovat něčím vzhůru (říd.)  8 696 
znobat     týrat, trápit (zast.)          9 674 
znotovat   zachytit notami melodii        9 675 
znovělý    nově vzniklý (říd.)            9 675 
znovit     obnovit (říd.)                 9 675 
znovoti    zpočátku (říd.)                9 675 
znožení    způsob odvětvování listů       9 681 
znulovat   učinit někoho nulou (říd.)     9 681 
znutit     donutit (říd.)                 9 681 
znuzení    ubohost (říd.)                 9 682 
znuznělý   propadlý nouzi (říd.)          9 682 
znyvělý    takový co se stal nyvým (říd.) 9 682 
zobatec    rod brouků                     9 684 
zobeček    zobáček (říd.)                 9 685 
zobejít    postupně obejít (říd.)         9 685 
zobcházet  postupně obejít (říd.)         9 685 
zobilnit   učinit obilným (říd.)          9 685 
zobločit   uzavřít (říd.)                 9 686 
zobnice    mošna na obrok                 9 686 
zobonosý   týkaj. se zobonosa             9 687 
zobout     zout (říd.)                    9 687 
zobouvat   postupně obout                 9 687 
zobtížit   znesnadnit (říd.)              9 689 
zoctěný    přeměněný v ocet               9 690 
zočistit   očistit (říd.)                 9 690 
zočitý     očitý (říd.)                   9 690 
zodiakon   plyn ve vysoké atmosféře       9 691 
zodmítat   postupně odmítnout (říd.)      9 691 
zodnikuď   odnikud (nář.)                 9 691 
zodrazit   vytvořit obraz odrazem (říd.)  9 692 
zodrhat    vytřít len                     9 692 
zoftnatý   šťavnatý (zast.)               9 693 
zohavení   zmrzačení, zjizvení (říd.)     9 693 
zohavnět   stát se ohavným (říd.)         9 693 
zohnělý    rozohněný (říd.)               9 693 
zohrát     příkře odmítnout (nář.)        9 694 
zohyzdět   stát se ohyzdným (říd.)        9 694 
zochabit   oslabit (říd.)                 9 694 
zochočit   ochočit (říd.)                 9 694 
zochotnět  stát se ochotným (říd.)        9 694 
zoiater    zvěrolékař (zast.)             9 694 
zoiatrie   zvěrolékařství (zast.)         9 695 
Zoilus     starořecký rétor               9 695 
zolismus   zolovství (říd.)               9 695 
zolista    stoupenec Zoly                 9 695 
zolovět    nabýt vlastnosti olova         9 695 
zomáčet    zmáčet (říd.)                  9 695 
zomrzelý   znuděný, znechucený            9 696 
zoofyt     živočich připomín. rostlinu    9 697 
zoogenie   fylogenese                     9 697 
zoograf    znalec živočišných útvarů      9 697 
zoochemie  část chemie                    9 697 
zooiater   zvěrolékař (zast.)             9 694 
zooklein   druh krmiva, pícní vápno       9 697 
zootický   týkaj. se  ekol. vlivů živoč.  9 699 

zootokie   živorodost, viviparie          9 699 
zootrop    stroboskop (říd.)              9 699 
zopatrna   opatrně                        9 699 
zopálat    větrem očistit od plev (říd.)  9 699 
zopěvat    zpěvem oslavit (říd.)          9 700 
zopičelý   kdo se stal podob.opici (říd.) 9 700 
zopodál    opodál (říd.)                  9 700 
zopravit   opravit (říd.)                 9 700 
zorlet     stát se orlem (říd.)           9 702 
zorovití   čeleď pavouků                  9 703 
zořitSe    rozednívat se (nář.)           9 704 
zosít      postupně osít (říd.)           9 704 
zošumělý   zpustlý (říd.)                 9 709 
zošumět    zcela ošumět (říd.)            9 709 
zotava     zotavení (říd.)                9 709 
zoul       dno, podlaha šachty (slang.)   9 715 
zouneček   zounek (zdrob.-říd.)           9 715 
zounek     zrzavec (zdrob.)               9 715 
zouváček   nářadí na zouvání bot (říd.)   9 716 
zouzelka   dřevnatá liána                 9 716 
zov        hlas ptáka volajícího družku   9 716 
zoválnět   stát se oválným (říd.)         9 716 
zpamětný   odříkávaný zpaměti             9 717 
zpanělý    zpanštělý (říd.)               9 717 
zpanět     zpanštět (říd.)                9 717 
zpájetSe   opájet se (říd.)               9 717 
zpátečná   někdejší lidový tanec          9 719 
zpátrat    prohledat (říd.)               9 721 
zpeprnit   učinit peprným (říd.)          9 723 
zpeřenec   žaludovec                      9 724 
zpěňovač   flotační přísada               9 723 
zpětilý    dopustivší se znovu hříchu     9 724 
zpětitý    dopust. se znovu hříchu (říd.) 9 724 
zpětivý    dopust .se znovu hříchu (říd.) 9 724 
zpětmo     nazpátek (říd.)                9 725 
zpěvmo     zpěvně (říd.)                  9 728 
zpěvový    týkaj. se zpěvu (říd.)         9 730 
zpile      opile (říd.)                   9 731 
zpitec     zpitý člověk (říd.)            9 731 
zpitě      opile                          9 731 
zpitvat    rozpitvat (říd.)               9 732 
zpíjivý    takový, který se zpíjí (říd.)  9 731 
zpířitSe   zpeřit se (říd.)               9 731 
zpísčet    zpísečnět (říd.)               9 731 
zpísčit    zpísečnět (říd.)               9 731 
zpívací    určený ke zpívání (říd.)       9 733 
zpívačka   písnička (říd.)                9 733 
zpívaná    mše se zpěvem a hudbou         9 733 
zpíválek   zpěváček (říd.)                9 733 
zplatnit   učinit platným (říd.)          9 735 
zpleskat   napleskat (říd.)               9 736 
zplocha    ploše (říd.)                   9 738 
zplosklý   zploštělý (říd.)               9 738 
zplstnit   zplstit (říd.)                 9 740 
zplvat     poplivat (říd.)                9 740 
zpobít     pobít jednoho po druhém (říd.) 9 741 
zpojit     napojit (říd.)                 9 745 
zpolehka   zlehka (říd.)                  9 745 
zpolo      napolo (říd.)                  9 745 
zponížet   stát se poníženým (říd.)       9 747 
zponuřit   stát se ponurým (říd.)         9 747 
zposedat   postupně usednout (říd.)       9 748 
zposekat   postupně posekat (říd.)        9 748 
zpoticha   potichu (říd.)                 9 749 
zpotírat   provést vochlování lnu (říd.)  9 749 
zpověšet   postupně pověsit (říd.)        9 751 
zpoznat    poznat (říd.)                  9 754 
zpožehat   postupně popálit (říd.)        9 755 
zpoživit   uživit (říd.)                  9 755 
zpožírat   postupně sežrat (říd.)         9 755 
zpraskat   zapraskat (říd.)               9 759 
zpráskat   ztlouci                        9 759 
zprávový   informační                     9 761 
zprodat    (vy)prodat (říd.)              9 763 
zprohnat   prohnat (říd.)                 9 764 
zprolézt   postupně prolézt (říd.)        9 764 
zprolít    prolít (říd.)                  9 764 
zproudit   rozproudit (říd.)              9 771 
zprožrat   postupně rozežrat (říd.)       9 771 
zprtalý    zkažený (říd.)                 9 772 
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zprtaný    zkažený (říd.)                 9 772 
zprtat     zkazit (říd.)                  9 772 
zprudčet   stát se prudkým (říd.)         9 772 
zprudit    zanítit, rozbolavět            9 772 
zpruhový   týkaj. se zpruhy               9 773 
zpruž      (hať) otep z proutí            9 774 
zpružec    proutky s oky na chyt. ptáků   9 774 
zpružka    pružina (říd.)                 9 774 
zpružný    pružný (říd.)                  9 774 
zprýskat   rozprýskat/zjitřit (říd.)      9 775 
zprýštit   způsobit zánět/zjitření (říd.) 9 775 
zpřájný    přející (nář.)                 9 775 
zpřejně    přejícně (nář.)                9 777 
zpřejný    přející (nář.)                 9 777 
zpřendat   postupně přendat (říd.)        9 777 
zpřerýt    rytím zobracet                 9 777 
zpřes      přes (říd.)                    9 777 
zpuchřilý  zpuchřelý (říd.)               9 777 
zpupenět   vyrazit pupeny (říd.)          9 784 
zpustlec   zpustlík (říd.)                9 788 
zpustota   pustina (říd.)                 9 790 
zputovat   putováním projít (říd.)        9 790 
způlit     rozdělit na půlky (říd.)       9 784 
zpytač     družba (nář.)                  9 791 
zpytavec   zpytavý člověk (říd.)          9 792 
zpýchale   zpyšněle (říd.)                9 790 
zpýchalý   zpyšnělý (říd.)                9 790 
zračivý    zobrazující (říd.)             9 794 
zranitel   kdo někoho zranil (říd.)       9 800 
zrazenec   zrazený člověk (říd.)          9 802 
zrčet      crčet (říd.)                   9 807 
zrnařský   týkaj. se zrna                 9 813 
zrnatina   něco zrnitého (říd.)           9 813 
zrněnec    rod brouků                     9 813 
zrněný     zrnitý                         9 814 
zrnicí     sloužící k zrnění              9 814 
zrnivka    aktinomykóza                   9 815 
zrnkař     lakýrnický nástroj (slang.)    9 815 
zrnkovač   zrnkovací razítko              9 816 
zrnovina   zrnina                         9 817 
zrnový     týkající se zrna               9 817 
zroditel   otec (říd.)                    9 817 
zrojitSe   vyrojit se (říd.)              9 818 
zrosený    zvlhlý rosou                   9 818 
zrouna     zrovna (nář.)                  9 819 
zrovnit    zrovnoprávnit (říd.)           9 821 
zručet     zurčet (říd.)                  9 822 
zruda      do ruda (říd.)                 9 823 
zrudat     rudnout (říd.)                 9 823 
zrudnělý   vázaný na rudu (říd.)          9 823 
zrukot     zurčení (říd.)                 9 824 
zrumený    v rum obrácený (říd.)          9 824 
zrupat     postupně popraskat (říd.)      9 824 
zruštělý   tak. kt. se stal ruským (říd.) 9 825 
zrúcaný    zřícený (nář.)                 9 822 
zrůdnění   zrůdnost (říd.)                9 823 
zrůstat    vzrůstat (zasr.)               8 716 
zrůžit     růžově zbarvit (říd.)          9 826 
zryv       vzryv (říd.)                   9 828 
zrýhat     zrýhovat (nář.)                9 826 
zrzavělý   zrezavělý (říd.)               9 828 
zrzáč      zrzavý člověk (říd.)           9 828 
zrzáček    zrzek (zdrob.)                 9 828 
zrzák      zrzavý člověk (říd.)           9 828 
zrzounče   zrzavé dítě (říd.)             9 829 
zřasený    mající bohaté řasy             9 829 
zřasovat   zřásnit (říd.)                 9 829 
zřasovět   zarůst řasami (říd.)           9 829 
zřícení    pokles ledovců                 9 832 
zřímštit   pořímštit (říd.)               9 836 
zsinavě    sinavě (říd.)                  9 840 
zsinávat   stávat se sinavým (říd.)       9 840 
zšacovat   odhadnout (říd.)               9 840 
zšálit     oklamat, ošálit (říd.)         9 840 
zšeda      šedě (říd.)                    9 840 
zšerat     stát se šerým (říd.)           9 840 
zšeredět   stát se šeredným (říd.)        9 840 
zšumět     s šumem vzniknout (říd.)       9 841 
zteklina   vzteklý člověk                 9 844 
ztetelit   roztetelit (říd.)              9 849 

ztěkavět   stát se těkavým (říd.)         9 844 
ztěklina   vzteklý člověk (nář.)          9 844 
ztěsnět    stát se těsným                 9 849 
ztěžkale   těžce (říd.)                   9 849 
ztěžkalý   ztěžklý (říd.)                 9 849 
ztišný     utišující (říd.)               9 851 
ztlelý     zetlelý (říd.)                 9 407 
ztlina     tlením vzniklá prsť (říd.)     9 852 
ztohotuď   odtud (nář.)                   9 853 
ztrat      ponor (nář.)                   9 857 
ztrátce    kdo něco ztratil (říd.)        9 858 
ztrávit    strávit                        9 860 
ztrh       ztrhání (říd.)                 9 860 
ztrojčit   pobláznit                      9 862 
ztřást     zatřást (říd.)                 9 867 
ztříbit    vytříbit (říd.)                9 868 
ztuhlina   ztuhlá hmota                   9 869 
ztuchat    utuchat (říd.)                 9 870 
ztuchlina  zápach něčeho ztuchlého        9 870 
ztupilý    ztupělý (říd.)                 9 871 
zturčilý   poturčený (říd.)               9 871 
ztušit     vytušit (říd.)                 9 872 
ztužárna   dílna kde se ztužují tuky      9 872 
ztužina    výztuha                        9 872 
ztvrdat    tvrdnout (říd.)                9 873 
ztylý      otylý (říd.)                   9 874 
ztyranit   ztyranizovat (říd.)            9 874 
ztýraně    utýraně (říd.)                 9 874 
zuavka     druh dýmky (říd.)              9 875 
zubařit    být zubním lékařem (slang.)    9 877 
zubatice   ryba zubatec (říd.)            9 878 
zubavkář   druh hoblíku                   9 878 
zubáč      candát                         9 877 
zubáček    zoubeček (říd.)                9 877 
zubárna    výrobna ozubených kol          9 877 
zubelína   stále se smějící osoba (říd.)  9 879 
zubení     druh tesařské vazby            9 879 
zubikant   muzikant (žert.)               9 879 
zubkyně    mladá ovce do dvou let         9 879 
zubník     ozubené kolo                   9 879 
zubovací   určený k dělání zubů           9 880 
zubovaný   opatřený zuby                  9 880 
zubování   vyřezaná skupina zubů          9 880 
zubovník   druh hoblíku                   9 880 
zubožilý   zubožený (říd.)                9 881 
zubroid    kříženec zubra se skotem       9 881 
zubře      zubří mládě                    9 881 
zubřice    samice zubra (říd.)            9 881 
zubřina    zubří kůže                     9 881 
zučet      hučet (říd.)                   9 882 
zudivený   udivený (říd.)                 9 883 
zudýchaný  udýchaný (říd.)                9 883 
zuhlatět   zuhelnět (říd.)                9 884 
zuhlení    zuhelnění (zast.)              9 884 
zuhlet     zuhelnatět (říd.)              9 884 
zuhlídat   spatřit (říd.)                 9 884 
zuch       odvážný chlapík (z pol.)       9 884 
zuk        citosl. zvuku při nárazu       9 884 
zukat      tkát na ručním stavu (nář.)    9 884 
zumdlít    vyčerpat, unavit (říd.)        9 885 
zumetat    úplně zamést (říd.)            9 885 
zumlkat    postupně umlknout              9 885 
zunavit    unavit (říd.)                  9 886 
zunovitý   obsahující zunu                9 886 
zupačit    sloužit jako zupák (slang.)    9 887 
zupácky    neomaleně, hrubě (říd.)        9 886 
zupříma    přímo (říd.)                   9 887 
zurkat     zurčet (říd.)                  9 888 
zurkavý    zurčivý (říd.)                 9 888 
zurovnat   postupně srovnat (říd.)        9 889 
zurychlit  urychlit (říd.)                9 889 
zutíkat    jeden po druhém utéci (říd.)   9 896 
zutírat    postupně poutírat (říd.)       9 896 
zutkvět    někde utkvět (říd.)            9 897 
zuvák      nářadí na zouvání bot (říd.)   9 897 
zuvířilý   pokroucený (říd.)              9 897 
zuzaník    holčičkář                      9 897 
zuzanka    ožanka kalamandra              9 897 
zuzavřít   dobře uzavřít (říd.)           9 897 
zuzdit     zkrotit (říd.)                 9 897 
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zuzka      dívka (hanl.)                  9 897 
zúčtenka   lístek s vyúčtováním           9 882 
zúčtovna   úřadovna prováděj. vyúčtování  9 883 
zúhlovat   proměřit do pravého úhlu       9 884 
zúhořelý   v úhor proměněný (říd.)        9 884 
zúhořený   v úhor proměněný (říd.)        9 884 
zúplnět    stát se úplným (říd.)          9 887 
zúročeně   s úrokem (říd.)                9 888 
zútočnět   stát se útočným (říd.)         9 897 
zúúú       citosl. bzučení včel           9 897 
zúženec    rod brouků                     9 898 
zůně       hubená ošklivá osoba           9 886 
zvah       váha, převaha (zast.)          9 901 
zvandřit   na vandru pochytit (říd.)      9 902 
zvábenec   kdo se dal zvábit (říd.)       9 900 
zválený    zmačkaný                       9 901 
zvápenat   zvápnit (říd.)                 9 902 
zvášněle   zvášnělým způsobem (říd.)      9 903 
zvášnělý   ten co se stal vášnivý (říd.)  9 903 
zvážna     vážně (říd.)                   9 904 
zved       zvedání (říd.)                 9 906 
zvedení    dobré vychování (zast.)        9 908 
zvedlý     zvednutý (říd.)                9 909 
zveno      pracovní skupina v kolchoze    9 913 
zvěčněně   pro věčné trvání (říd.)        9 905 
zvěčněný   zvěčnělý (říd.)                9 905 
zvědně     zvedavě (říd.)                 9 909 
zvědoun    zvědavec (říd.)                9 911 
zvěno      pracovní skupina v kolchoze    9 913 
zvěrnatý   bohatý na zvěř (říd.)          9 914 
zvěrochov  chov zvířat (říd.)             9 914 
zvěrolov   lov zvířat (říd.)              9 914 
zvěromil   přítel zvířat (říd.)           9 914 
zvěrství   zvěrstvo (říd.)                9 915 
zvěřenec   zvířátko (říd.)                9 916 
zvěřinný   týkající se zvěře (říd.)       9 916 
zvěřstvo   zvěř (říd.)                    9 916 
zvěstoun   zvěstovatel (říd.)             9 918 
zvěšenec   oběšenec (říd.)                9 918 
zvěznit    uvěznit (říd.)                 9 921 
zvěžený    vypínající se (říd.)           9 921 
zvěžit     zvednout do výše (říd.)        9 921 
zvilnělý   takový, který se stal vilným   9 923 
zvída      zvědavost (nář.)               9 922 
zvířetní   zvířetníkový (říd.)            9 925 
zvískat    vískáním přehrabat (říd.)      9 926 
zvít       zvát (říd.)                    9 927 
zvítat     uvítat (říd.)                  9 926 
zvlaha     vlaze (říd.)                   9 928 
zvlahlý    zavlhlý (říd.)                 9 928 
zvlát      zavlát (říd.)                  9 930 
zvlněně    způsobem něčeho zvlněného      9 933 
zvnadit    učinit vnadným (říd.)          9 934 
zvněšnět   stát se vnějším /říd.)         9 934 
zvodnět    proměnit se ve vodu (říd.)     9 936 
zvojačit   učinit vojáckým (říd.)         9 936 
zvolavý    vybízecí (říd.)                9 937 
zvoldat    ohledat slepici (nář.)         9 937 
zvole      právo lovu v staročes. právu   9 937 
zvolená    milenka, vyvolená (říd.)       9 937 
zvolitel   osvojitel (říd.)               9 937 
zvolitSi   vybrat si                      9 938 
zvolněně   uvolněně (říd.)                9 939 
zvolnět    stát se volným (říd.)          9 939 
zvolník    násilník (říd.)                9 939 
zvonařka   žena zvonaře (říd.)            9 941 
zvonění    hlas zvonu                     9 942 
zvonitý    zvonivě znějící                9 944 
zvonotah   zaříz.na tah. zvonce, zvonítko 9 946 
zvracecí   týkaj. se zvracení             9 947 
zvratka    refrén/druh hádanky/zvr.zápis  9 950 
zvratký    vratký (říd.)                  9 950 
zvratník   obratník (zast.)               9 950 
zvrh       zvrat (říd.)                   9 951 
zvrhač     osoba vyklápějící vozíky       9 951 
zvrhovač   zaříz. k zvrhování provalků    9 953 
zvroucna   vroucně (říd.)                 9 953 
zvrtlý     vyvrácený (říd.)               9 955 
zvučivě    zvučně (říd.)                  9 957 
zvučník    předmět vydávaj. zvuk (říd.)   9 958 

zvukořad   tónina (říd.)                  9 960 
zvukost    zvuková stránka                9 960 
zvukotat   zvučet, znít (říd.)            9 960 
zvůlička   menší zvůle (říd.)             9 962 
zvůrek     kousek pole naráz osívaný      9 962 
zvyčíst    vyčíst (lid.)                  9 962 
zvydobýt   postupně dobýt (říd.)          9 962 
zvyhánět   postupně vyhnat (říd.)         9 962 
zvymnout   dostat mléko po otelení (nář.) 9 965 
zvytínat   postupně vysekat (říd.)        9 968 
zvytrhat   postupně vytrhat (říd.)        9 968 
zvyužít    úplně využít                   9 968 
zvzdáli    zdaleka (zast.)                9 968 
zvzdálí    zdaleka (zast.)                9 968 
zygofor    kopulační hyf nižších hub      9 968 
zythos     kvašený nápoj (říd.)           9 969 
zyv        výzva, pokyn (říd.)            9 969 
zženkylý   zženštilý, chlípný (zast.)     9 969 
zžižlat    žižláním sníst (říd.)          9 970 
zžířit     zahořet, zaplanout (říd.)      9 970 
zžíznělý   takový co se stal žízn. (říd.) 9 970 
zžíznět    stát se žíznivým (říd.)        9 970 
žaba       žába (lid.)                    9 971 
žabant     nadávka hochům                 9 972 
žabátko    mladá žába                     9 972 
žabče      mladá žába (říd.)              9 972 
žabčík     žába (nář.)                    9 972 
žabecký    týkající se žabce (říd.)       9 973 
žabice     žabka, škeble, mušle           9 973 
žabinka    žabka (říd.)                   9 974 
žabitý     žabám vlastní (říd.)           9 974 
žabizna    žába (říd.)                    9 974 
žabolov    chytání žab                    9 975 
žabovský   obvyklý u žab                  9 975 
žabř       plevel, konopice (nář.)        9 975 
žabstvo    žáby (říd.)                    9 975 
žabule     žabec, děvče (říd.)            9 975 
žačka      žací stroj                     9 976 
žadlo      žací stroj (říd.)              9 977 
žahač      žhář (říd.)                    9 980 
žahavec    láčkovec                       9 980 
žakard     žakár                          9 982 
žaketka    druh úpravy zubů               9 982 
žakonet    hladká bavlněná látka          9 982 
Žalanka    odrůda třešně                  9 983 
žalba      projev žalu, žalování (říd.)   9 984 
žalfie     šalvěj (nář.)                  9 984 
žaliňák    dřívější šátek živých barev    9 984 
žalit      truchlit (říd.)                9 984 
žalivý     naříkavý (říd.)                9 984 
žalínka    dřívější sukně živých barev    9 984 
žalínový   živě zbarvený ? (lid.)         9 984 
žalmo      smutno, žalno (říd.)           9 984 
žalnit     tesknit (říd.)                 9 985 
žalník     staroslovanský hrob            9 984 
žalobčí    týkající se žalobce (říd.)     9 985 
žalobka    žaloba (zdrob.)                9 985 
žalobno    žalně (říd.)                   9 986 
žalovací   určený k žalobě                9 988 
žalový     týkající se žalu (říd.)        9 989 
žaludec    rod brouků                     9 989 
žaludí     žaludy (říd.)                  9 990 
žaludní    týkající se žaludu             9 990 
žalůbka    žaloba (zdrob.)                9 989 
žamový     špinavě žlutý (lid.)           9 991 
žampák     brambor (nář.)                 9 991 
žampres    kalolis (slang.)               9 991 
žandárek   četník (zdrob.-říd.)           9 992 
žanžito    druh ryb                       9 992 
žaravý     zářící (nář.)                  9 993 
žarcanka   žlutnice                       9 993 
žarčanka   žlutnice                       9 993 
žarký      žhavý, horký (říd.)            9 993 
žarouch    blatouch (nář.)                9 995 
žasno      úžasně (říd.)                  9 996 
žasuplný   plný úžasu (říd.)              9 997 
žatevný    žatevní (říd.)                 9 997 
žábrový    týkající se žábra              9 975 
žácký      žákovský (zast.)               9 975 
žáčkovat   nakládat jako s žáčkem (říd.)  9 976 
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žádba      žádost, touha (říd.)           9 977 
žádinký    docela žádný (říd.)            9 977 
žádničký   docela žádný                   9 977 
žádostit   toužit (říd.)                  9 978 
žádůstka   malá žádost (říd.)             9 980 
žáchorka   mladé děvče, žába (říd.)       9 981 
žákovsky   jako žák                       9 982 
žákyňský   týkaj. se žákyně               9 982 
žára       žár (říd.)                     9 992 
žárka      ohnisková vzdálenost           9 993 
žárnice    žárová trubka u parních kotlů  9 994 
žárnina    žárovzdornina                  9 994 
žárojem    prostor pro jímání tepla       9 995 
žárování   pálení za vysoké teploty       9 995 
žárovkář   dělník vyrábějící žárovky      9 995 
žáruplný   plný žáru                      9 996 
žářit      spalovat, vypalovat (říd.)     9 996 
žásat      uvádět v úžas (říd.)           9 996 
žávat      žínat (nář.)                   9 997 
žbírko     hřebílko (nář.)                9 997 
žblebt     žvást                          9 997 
žblecht    žvást                          9 997 
žblouchat  šplouchat (lid.)               9 997 
žbrnda     špatná kořalka (nář.)          9 999 
žbrňatSe   máchat se (nář.)               9 998 
žbrumlat   brumlat (říd.)                 9 999 
žbrundat   bryndat (říd.)                 9 999 
žbuchan    bylina - pcháč zelinný (nář.)  9 999 
ždanec     žvanec                         9 999 
ždibinka   ždibínek (říd.)                91000 
ždimadlo   ždímačka                       91000 
ždíbnout   hlesnout, pípnout              91000 
ždímadlo   ždímačka                       91000 
ždouchat   strkat (lid.)                  91001 
žduc       citosl. tupého nárazu          91001 
ždúrnout   šťouchnout (nář.)              91001 
ždých      bác (říd.)                     91001 
ždýchnout  žďuchnout (nář.)               91001 
ždýchýc    bác (říd.)                     91001 
žďabeček   kousíček (lid.)                9 999 
žďabíček   kousíček (lid.)                9 999 
žďabík     ždibec (nář.)                  9 999 
žďabítek   ždibeček (nář.)                9 999 
žďarák     šťoura, rýpal (nář.)           9 999 
žďábek     ždibec (nář.)                  9 999 
žďárka     druh koňské nemoci             9 999 
žďubnout   lehce šťouchnout (nář.)        91001 
žebernáč   sorta jablka                   91003 
žeberník   žebrový nosník                 91003 
žebračit   žebrat (říd.)                  91005 
žebráče    žebrající dítě (říd.)          91004 
žebráčí    lopuch (nář.)                  91005 
žebráčna   výstupek u dveří (nář.)        91005 
žebrář     horník stavící žebra           91006 
žebroň     žebronil                       91007 
žebrorys   výkres s žebry lodní kostry    91008 
žebřičky   dvojitý žebřík (říd.)          91010 
žebřiční   žebříčkový (říd.)              91010 
žehací     určený k žehání                91011 
žehák      žehadlo, termokauter           91011 
žehleně    upraveně (říd.)                91012 
žehlisko   žehlička (nář.)                91012 
žehral     nespokojenec (říd.)            91014 
žehrálek   žehral (zdrob.)                91014 
žehrový    z Žehrovic                     91014 
žehulit    povídat, žvatlat (nář.)        91014 
žejbrový   týkaj. se žejbra               91015 
železnec   rod bylin                      91018 
železnět   stát se pev. jak železo (říd.) 91018 
želonice   rod bylin                      91023 
želozpěv   žalozpěv (zast.)               91023 
želvař     chovatel želv (říd.)           91024 
želvice    lid. pojmen. kamenů zvl. tvaru 91024 
ženař      milovník žen (říd.)            91026 
ženáctví   stav ženatého (lid.)           91026 
ženárský   milovný žen (říd.)             91026 
ženič      muž chtějící se ženit (říd.)   91027 
ženil      muž chtějící se ženit (říd.)   91028 
ženilka    žinylka                        91028 
ženilový   žinylkový (říd.)               91050 

ženkylý    zženštilý                      91029 
ženkyně    milostnice, hetéra (říd.)      91029 
ženovrah   vrah žen (říd.)                91029 
žensko     žena, ženy, ženská (zast.)     91030 
ženylový   žinylkový (říd.)               91050 
žer        žrádlo (říd.)                  91032 
žeravě     žhavě, rudě (říd.)             91032 
žeravina   žeravá žhavá látka (říd.)      91032 
žeravost   žár (říd.)                     91032 
žerdí      konstrukce z žerdí (říd.)      91032 
žerďový    týkající se žerdě              91033 
žernový    týkající se žerna              91033 
žerout     žrout (nář.)                   91033 
žertevní   obětní (říd.)                  91034 
žertevný   obětní (říd.)                  91034 
žertovač   šprýmař (říd.)                 91034 
žertovka   druh hádanky                   91034 
žertový    týkající se žertu (říd.)       91035 
žerv       žernov, mlýnský kámen (říd.)   91035 
žeřavět    žeravět (říd.)                 91032 
žeřavit    činit žeravým (říd.)           91032 
žeřavost   žár (říd.)                     91032 
žest       plech (zast.)                  91035 
žestovat   pokrývat žestí-plechem (říd.)  91035 
žestový    žesťový (říd.)                 91035 
žet        odrůda lesklého uhlí, gagát    91035 
žetově     podobně jako žet               91036 
žetový     vyrobený z žetu                91036 
žezl       žezlo (zast.)                  91036 
žezlový    týkající se žezla              91036 
žéci       žhnouti (zast.)                91011 
žgance     škubánky (nář.)                91037 
žgárat     píchat, bodat (nář.)           91037 
žgárnout   bodnout (nář.)                 91037 
žgrůňa     skrblík, lakomec (nář.)        91037 
žhoucí     planoucí                       91039 
židáctvo   židovstvo                      91040 
židla      židle (lid.)                   91041 
židlárna   výrobna židlí (slang.)         91041 
židlina    mokřina, bažina (říd.)         91041 
židník     léčivá bylina                  91042 
židouna    židovna (nář.)                 91042 
židovín    žid (říd.)                     91042 
žiďátko    židovské dítě (říd.)           91040 
žihač      dělník provádějící žíhání      91043 
žihavice   žahavka (lid.)                 91044 
žihlavec   oheň (argot.)                  91044 
žilavka    jihoslovanské víno             91O46 
žilkařka   druh pily                      91O46 
žilna      žíla (zast.)                   91047 
žilotep    tep žíl                        91048 
žinčec     mléč. bílek sraž. ze syrovátky 91048 
žinčičný   týkaj. se žinčice              91048 
žinilkář   kdo plete žinylky              91050 
žinilový   žinylkový (říd.)               91050 
žinkařit   vyrábět žínky (lid.)           91050 
žinkat     břinkat, žinčet (říd.)         91050 
žinylák    žinilkový šátek                91050 
žinylkář   kdo plete žinylky              91050 
žinylový   žinylkový (říd.)               91050 
žirasol    drahokam se třpytným pruhem    91051 
žirální    týkající se žira               91050 
žirovat    převést směnku                 91051 
žitnačka   žitné pole (lid.)              91054 
žitnatka   kosa na žito (říd.)            91054 
žitnička   odrůda hrušek, žitnice         91054 
žitňovka   žitná (říd.)                   91054 
žitový     žitný (říd.)                   91055 
živák      živý tvor (říd.)               91055 
živánek    živáček (říd.)                 91055 
živenec    kdo je někým živen (říd.)      91058 
živěna     fauna, zvířena                 91057 
živět      živě se projevovat (říd.)      91058 
živicový   živičný                        91058 
živičitý   živičný                        91058 
živíček    živý tvor, živáček (říd.)      91055 
živoch     živočich (říd.)                91064 
živoplot   živý plot - z keřů (říd.)      91064 
životí     život (říd.)                   91069 
živubytí   živobytí (říd.)                91075 
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žižkář     potomek husitů (říd.)          91080 
žižkiáda   oslavná báseň na Žižku (říd.)  91080 
žižkovat   hájit své přesvědč. jak Žižka  91080 
žižlavka   žahavka (lid.)                 91081 
žižli      citosl. zvuku při řezání       91081 
žíhanec    rod brouků                     91043 
žíněnina   žíněné roucho (říd.)           91049 
žínice     žíněné roucho (říd.)           91049 
žíní       žíněné roucho (říd.)           91049 
žíňovka    žíněná matrace (říd.)          91050 
žíravka    žíravý louh                    91051 
žírna      nádobka s řeřavým uhlím (říd.) 91051 
žírník     žírný kus dobytka (říd.)       91051 
žíře       žár (říd.)                     91052 
žíření     žár                            91052 
žízavět    rozpalovat se do žhava (říd.)  91078 
žíznět     mít žízeň (zast.)              91080 
žížalový   týkaj. se žížal                91080 
žížavět    rozpalovat se do žhava (říd.)  91080 
žížavost   zář (říd.)                     91080 
žížeň      žízeň (zast.)                  91080 
žížle      malá žížala / útlý člověk      91081 
žížmo      parné dusno, vedro (říd.)      91081 
žížnit     mít žízeň (zast.)              91081 
žížňavý    rozpálený, žhavý (říd.)        91081 
žížo       pivo (film. slang.)            91081 
žlabinka   úžlabinka (říd.)               91082 
žlabnice   podbrádka                      91083 
žlabník    soustružnický nůž              91083 
žlabok     činčila                        91083 
žlabol     savec-hlodavec                 91083 
žlabozub   savec                          91083 
žlaznatý   obsahující žlázy (říd.)        91083 
žlebina    úžlabina (nář.)                91082 
žlebný     mající podobu žlabu (říd.)     91084 
žlicovat   nastavovat - dlaň (říd.)       91084 
žlo        kůl, udržující v napětí nevod  91084 
žloutat    stávat se žlutým (říd.)        91084 
žloutlý    nažloutlý, zažloutlý (říd.)    91085 
žloutnat   nabývat žluté barvy (říd.)     91085 
žlučan     sůl kyseliny žlučové           91086 
žlučák     hřib hořký, žlučník (lid.)     91086 
žlučitý    žlutý jako žluč (říd.)         91086 
žlučnatý   plný žluči, zlostný            91086 
žlukat     žluknout / říhat (nář.)        91087 
žlutavka   odrůda hrušně s žlutými plody  91089 
žlutásek   žlutě zbarvený motýl (říd.)    91088 
žlutec     rod vodních brouků             91089 
žlutenka   rod much                       91089 
žlutice    druh cihlářské hlíny           91089 
žluticí    určený k barvení na žluto      91089 
žlutičký   příjemně žlutý (říd.)          91090 
žlutina    žlutohn. kož. skvrna, chloasma 91090 
žlutkavý   žlutavý (říd.)                 91090 
žlutník    rostlina mokrýš                91090 
žlutokap   rod liliovitých rostlin        91091 
žlutouš    bytost žlutě zbarvená (říd.)   91094 
žluťat     stávat se žlutým (říd.)        91088 
žluťouš    bytost žlutě zbarvená (říd.)   91094 
žluťučký   žluťoučký (říd.)               91094 
žluvě      mládě žluvy (říd.)             91096 
žmeň       přehršel (říd.)                91096 
žminda     bylina                         91096 
žmindník   rod brouků                     91096 
žmíkač     kdo hledá při hře na schováv.  91096 
žmolil     lakomec (říd.)                 91096 
žmolíček   malé dítě, drobeček (říd.)     91096 
žmourat    mžourat (říd.)                 91097 
žmuček     dět. hra na schovávanou (říd.) 91097 
žmuntrat   škemrat (nář.)                 91098 
žmutek     místo při hře na schovávanou   91098 
žnivový    žňový (nář.)                   91098 
žnivůvka   dožínky (nář.)                 91098 
žofka      zlatka (říd.)                  91098 
žohnout    udeřit,praštit, žíhnout (lid.) 91098 
žokovitý   podobný žoku (říd.)            91099 
žokovka    pošt. zásilka doprav. v žoku   91099 
žokrisní   dobrácký hloupý (říd.)         91099 
žoldačit   sloužit za žold (říd.)         91100 
žonkyla    rostlina - narcis              91101 

žoulit     jíst (lid.)                    91102 
žóžel      žížala (nář.)                  91079 
žralocký   žraločí (říd.)                 91102 
žravec     žravý, hltavý tvor             91104 
žrádélko   žrádýlko (říd.)                91102 
žrávat     opětovně žrát                  91104 
žrecí      žrece připomínající (říd.)     91105 
žrecký     týkající se žrece (říd.)       91105 
žrectví    žravost, žroutství (říd.)      91105 
žuchs      citoslov.zvuku při pádu (říd.) 91105 
žulat      uhlazovat (slang.)             91107 
žumen      révovitá rostlina              91107 
žumpovat   ukládat hlínu do keram. žump   91108 
županí     županský (říd.)                91109 
župara     savec                          91109 
župák      pobuda, šupák (lid.)           91108 
žurový     ažurový (říd.)                 91111 
žužlavě    žvatlavě (říd.)                91111 
žužlavý    žvatlavý                       91111 
žúr        pevně stanovený den schůzky    91109 
žúrfix     pevně stanovený den schůzky    91109 
žúžel      žížala (nář.)                  91111 
žúžela     žížala (nář.)                  91079 
žvach      žvást (říd.)                   91111 
žvacholit  tlachat (nář.)                 91111 
žvachta    žvanil, mluvka (říd.)          91112 
žvaklík    balíček (nář.)                 91112 
žvalec     chomáč, chuchvalec (říd.)      91112 
žvan       žvást (nář.)                   91112 
žvandat    žvanit (lid.)                  91112 
žvandavý   žvanivý (lid.)                 91112 
žvandula   žvanil (lid.)                  91112 
žvastač    žvanil (říd.)                  91114 
žvatlík    žvanec, sousto (říd.)          91116 
žvatly     žvatlání (říd.)                91116 
žvavec     mluvka, žvanil                 91116 
žváňa      žvanil (nář.)                  91112 
žvástač    žvanil (říd.)                  91114 
žvejkola   mluvka, tlachal (lid.)         91117 
žvyk       přežvykování (lid.)            91117 
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