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s E Z N a M  Z K R a T E K  a  Z N a Č E K

adv. adverbium
aj. a jiné
akuz. akuzativ
apod. a podobně
atd. a tak dále
atp. a tak podobně
č. číslo
čast. častěji, častější
dat. dativ
expr. expresivní, citový (výraz)
f. femininum
fr. francouzský, francouzština
gen. genitiv
hanl. hanlivý, pejorativní (výraz)
hovor. hovorový (výraz)
instr. instrumentál
kniž. knižní (výraz)
lat. latinský, latina
lit. literární
lok. lokál
m. maskulinum
maď. maďarský, maďarština
mor. moravský (výraz)
n. neutrum
např. například
nar. narozen/a
nář. nářeční (výraz)
něm. německý, němčina
nom. nominativ
ob. obecný (výraz)
obl. oblastní (výraz)
p. pád
pl. plurál
plt. plurale tantum
poněk. poněkud
popř. popřípadě
psl. praslovanský, praslovanština
red. redakce
resp. respektive
rkp. rukopis
r. rok
řidč. řidčeji
říd. řídký (výraz)
s. strana
sg. singulár
slang. slangový (výraz)
srov. srovnej
stč. staročeský, stará čeština
střhn. středohornoněmecký, stará horní němčina
střmor. středomoravsky
stsl. staroslověnský, staroslověnština
tj. to jest
tzv. takzvaný
vyd. vydání
zahr. zahradnictví
zast. zastaralý, archaický (výraz)
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zejm. zejména
zeměd. zemědělství, agronomie
zhrub. zhrubělý (výraz)
zprav. zpravidla

/ jednoduché lomítko uvádí 
1. hláskové alternace 
2. variantní podoby formantů

// dvojité lomítko uvádí slovotvorná synonyma
× křížek uvádí tautonyma
* nedoložený tvar nebo význam

Zkratky citovaných pramenů
ASJ II Atlas slovenského jazyka II
ASJ III Atlas slovenského jazyka III
ČJA 1 Český jazykový atlas 1
ČJA 2 Český jazykový atlas 2
ČJA 3 Český jazykový atlas 3
ČJA 4 Český jazykový atlas 4
ČJA 5 Český jazykový atlas 5
MČ 1 Mluvnice češtiny 1
MČ 2 Mluvnice češtiny 2

Zkratky zkoumaných obcí na mapách
BhVl Bohuslavice nad Vláří
Hal Halenkov
Juř Juřinka
Kob Kobylí
Lh Lhota
LhKč Lhota (u Kelče)
Mik Mikulčice
PBe Prostřední Bečva
Pop Popovice
Štu Študlov
Trn Trnava
Vnor Vnorovy 
Vřes Vřesovice 

Zkratky měst na mapách
Bř Břeclav
Hr Hranice
Kr Kroměříž
Ky Kyjov
UH Uherské Hradiště
VeM Veselí nad Moravou
VK Valašské Klobouky
VM Valašské Meziříčí
Vs Vsetín
Zl Zlín


