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POUŽÍVANÉ ZKRATKY

Na tomto místě nabízím přehled používaných zkratek. Některé z nich jsou ustá-
lené v českém jazykovém prostředí, některé v areálech slovanských, některé jsou 
použity právě jen v této práci (z důvodu rychlejší práce s materiálem). 

Č Čechy
ČJA Český jazykový atlas
ČR Česká republika
ČÚZK Český úřad zeměměřický a ka-

tastrální
dial. dialekt
D MJ místní jméno motivované ná-

zvem dřeviny (i deproprium)
DNW Deutsch-Niedersorbisches 

Wörterbuch
DRMJ Digitalen rečnik na makedon-

skiot jazik
E East, východní zeměpisná délka
ESSČ Elektronický slovník staré češ-

tiny
GbSlov J. Gebauer, Slovník staročeský
GPS Global Positioning Systém, 

Globální polohový systém
HJP Hrvatski jezični portal
kol. kolektivum
mask. maskulinum

MJ místní jméno
MJMS Místní jména na Moravě 

a ve Slezsku
MJČ Místní jména v Čechách: Jejich 

vznik, původní význam a změny
m. o. městský obvod
MS Morava a Slezsko
MSS Malý staročeský slovník
N North, severní zeměpisná šířka
n. nebo
nář. nářečí, nářečně
OJ osobní jméno
OTTO Ottův slovník naučný
PJ pomístní jméno
pl. plurál
PMČ Příruční mluvnice češtiny
SES Slovenski etimološki slovar
sg. singulár
s. o. soudní okres
Soblex Sorbian Bilingual Lexicon
SPJMS Slovník pomístních jmen 



271

Používané zkratky

na Moravě a ve Slezsku
SSČ Slovník spisovné češtiny
SSF Slovar slovenskih frazemov
SSJČ Slovník spisovného jazyka 

českého
SSKJ Slovar slovenskega knjižnega 

jezika

StčS Staročeský slovník
ŠimekSlov F. Šimek, Slovníček staré češ-

tiny
URL Uniform Resource Locator, 

jednotná adresa zdroje
VJ vlastní jméno
zv. zvaný

Zkratky jazyků, dialektů, oblastí: 
(Zkratky znamenají jak adjektivum, tak i substantivum či adverbium, např. angl. = 
anglický, angličtina i anglicky, záleží na kontextu.)

angl. anglický
b. bulharský
csl. církevněslovanský
č. český
dluž. dolnolužickosrbský
germ. germánský
hluž. hornolužickosrbský
ch. chorvatský
ie. indoevropský
jsl. jihoslovanský
laš. lašský
lat. latinský
lit. litevský
lot. lotyšský
mak. makedonský
něm. německý
p. polský
psl. praslovanský

r. ruský
ř. řecký
s. srbský
slk. slovenský
sln. slovinský
stangl. staroanglický
starorus. staroruský
stč. staročeský
sthn. starohornoněmecký
sti. staroindický
stpol. staropolský
stpr. staropruský
střč. středočeský
stsl. staroslověnský
ukr. ukrajinský
val. valašský
vsl. východoslovanský
zsl. západoslovanský

Prozodické značky:
Prozodické značky užívám v souladu s citovanou literaturou a zvyklostmi. 
V případě chorvatštiny a srbštiny je situace komplikovanější, proto na tomto místě 
připomínám prozodické značky, které se v této práci nacházejí: 

Přízvuk (naglasak/akcenat):
krátký klesavý (kratkosilazni)  ȍ
dlouhý klesavý (dugosilazni)  ȗ

krátký stoupavý (kratkouzlazni) ò
dlouhý stoupavý (dugouzlazni)  ú


