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čádor m  چادر čádor  (lehký světlý) چادرنماز čádor-namáz   

čaj m  چاى čáj                          

uvařit čaj کردن درست چاى  čáj dorost kardan 

(/spařit)  کردن دم چاى  čáj dam kardan  

čaj o páté (/svačina) عصرانه asráne    

čajový adj  چايى čájí 

čajová lžička خورى چاى قاشق  ghášogh-e čáj-chorí   

čajovna f  خانه چاى  čáj-cháne   

čalounění n  روکش rú-keš 

čáp m  (bílý) لک لک   سفيد lak-lak(-e sefíd)   

čára f   خطوط pl ar  خط chat(t) (pl chotút)  

(značení čarami, n. na silnici) یکش خط  chatt-keší 

čárka f  (gram.) ويرگول vírgúl    کاما kámá 

desetinná čárka  مميز momajjez   

čaroděj m  t. čarodějka  f, čarodějník m, čarodějnice f 

   sáher ساحر   džádúgar جادوگر

čarodějnice f  جادوگر džádúgar   ساحره sáhere   

čarování n  جادوگرى džádúgarí   بازى شعبده  šo´abade-bází   

čarovat v impf  کردن بازى شعبده  šo´abade-bází kardan  

کردن جادو  džádú kardan   

čarovně adv  ساحرانه sáheráne   

čarovný adj جادويى džádújí   

čárový adj  kód نماد خط  chat-e namád   رمزينه ramzíne   

čáry f, plx (kouzla) جادو džádú   بندى چشم  češm-bandí 
بازى حقه  hoghghe-bází   فريب feríb   نيرنگ nejrang   

t. čáry máry اسحار pl ar سحر sehr (pl ashár)   ورد verd  

                                                            afsún افسون

(pl  viz čára)  

čas m  اوقات pl ar  وقت vaght (pl oughát)  زمان zamán   

(doba) عمواق  pl ar  موقع moughe´ (pl movághe´)   

časy pl روزگار rúzegár   دوران dourán   دورانها 
douránhá   يوم sg  ايام ajjám                              

ve tři hodiny místního času   یبه وقت محل ۳در ساعت 
dar sá´at-e se be vaght-e mahalí  
nějaký čas (portrvá) چندوقت čand-vaght  

za nějaký čas بعد چندى   čand-í ba´d   

před časem پيش چندى  čand-í píš                                                        

čas od času بگاه گاه  gáh-be-gáh   گاهى گاه  gáh-gáhí  

گاه گه  gah-gáh   وبيگاه گاه  gáh-o-bígáh   گاهى gáhí   گهى 
gahí   وقت چند وقت به دچن  čand-vaght-be čand vaght  

بوقت وقت  vaght-be-vaght   وقت یوقت و ب  vaght-o-bí-

vaght   احيانا ehjánan   

čas pokročil است گذشته وقت  vaght gozašte ast 

čas vypršel رسيد سر وقت  vaght sar resíd 

čas se vleče ميگذرد دير وقت  vaght dír mígozarad  
dávám ti čas do zítřka دهم تا فردا به تو مهلت مى  
tá fardá be to mohlat mídaham       
(volný čas) فراغت farághat    فراغ farágh   

udělat si čas (hov.) کردن وقت  vaght kardan                   

(příhodný čas /příležitost) فرصت forsat 

(/pravá chvíle, čas konat)  نگاهبز  bezan-gáh   

(gram.) čas minulý گذشته زمان  zamán-e gozašte  ماضى  

mází   přítomný  حال زمان  zamán-e hál   مضارع mazáre´   

budoucí آينده زمان  zamán-e ájande  مستقبل mostaghbal  

předminulý بعيد ماضى  mází-je ba´íd  

předpřítomný نقلى ماضى  mází-je naghalí                                            

časem adv  زمانى هاى ظرف در  dar zarfhá-je zamání  

مرور به  be-morúr   

časně adv  زود zúd                                                               

ráno صبح زود sobh-e zúd   بامداد bámdád   سحر sahar   

   sobh-dam صبح دم   sahar-gáh سحرگاه

časnost f  زودى zúdí   

časný adj  زود zúd   بامدادى bámdádí   

(raný, n. o stadiu nemoci) اوليه avvalije 

(t. předčasný) رس زود  zúd-res   رس پيش  píš-res                                

(dočasný) آنى ání   

časopis m  مجالت pl ar مجله madžalle (pl madžalát)   

časování n  (gram.) تصريف tasríf   صرف sarf   

časovaný adj  časovaná bomba ساعتى بمب  bomb-e sá´atí   

časovat v impf  (gram.) کردن صرف  sarf kardan   

časový adj  زمانى zamání                          

sled  زمانى ترتيب  tartíb-e zamání 

časová jízdenka دار مدت بليت  bilít-e moddat-dár   

úsek  برهه borhe  حين hín   مدت moddat   

část f  بخش bachš  قسمت ghesmat  قطعات  pl ar قطعه ghat´e (pl 

ghate´át) اى پاره  páre´í   پارچه párče  اجزاء pl ar جزو 
džoz´ (pl adžzá)   اجزاء pl ar جزء džozv (pl adžzá)  تکه tekke  

           šamme شمه nasíb   (zast.) نصيب

částečně adv  اى تااندازه  tá andáze-í   تاحدى tá hadd-í   

částečný adj  جزئى džoz´í   ناتمام ná-tamám  ناقص nághes   

částice f  (fyz.) ذرات pl ar ذره zarre (pl zarrát)   ريزچه rízče   

(gram.) واتادا  pl ar ادات adát (pl adavát)   

částka f  ارقام ، رقوم  pl ar رقم ragham (pl roghúm, arghám)  

 vadžh (pl وجه pl ar وجوه  mablagh (pl mabálegh) مبلغ pl ar مبالغ

vodžúh)                                  

vyhrazená částka تخصيص tachsís   

často adv  اغلب aghlab  اوقات اکثر  aksar oughát  بيشتر bíštar  

دم به دم  gháleban   (neustále) غالبا  dam be dam   

jak často بچندوقت چندوقت  čand-vaght-be-čand-vaght  

زمانى فواصل چه به  be če favásel-e zamání   

častý adj  فاصله کم  kam-fásele   

Čečensko   چچن čečen  چچنستان  čečenestán 

Čech  m  t. Češka f   چکى čekí   

Čechy plx   بوهم  bohem   چک سرزمين  sar-zamín-e ček   

čejka f  chocholatá (Vanellus vanellus) کولى خروس  chorús-e 

koulí   

čekající adj  منتظر montazer   

čekaná f  na čekané شکارگاه در  dar šekár-gáh   

být na čekané نشستن کمين در  dar kamín nešastan 

čekání n  انتظار entezár   

čekanka f  کاسنى kásní   

čekárna f  انتظار اتاق  otágh-e entezár   

čekat v impf  داشتن انتظار  \ کشيدن entezár dáštan (/kešídan)        

بودن منتظر   \ شدن montazer búdan (/šodan)  کردن صبر  
sabr kardan  داشتن درنگ  derang dáštan   داشتن چشم  
češm dáštan   (co) بودن متوقع   از motavaghghe búdan (az) 

nechat čekat (/zdržet) کردن معطل  mo´attal kardan   
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(fr.)  čekat dítě داشتن بار  bár dáštan  آبستن شدن ábestan 

šodan 

čeleď f  (biol. kategorie) تيره tíre    دهخانوا  cháneváde   

(čeleď) pěnkavovití  سهره خانواده  cháneváde-je sahre   

čelist f  آرواره árváre  ناک nák   فک fak(k) 

dolní čelist  چانه čáne   

čelit v impf  (čemu) بودن رو به رو  با    rú-be-rú búdan (bá)       

بودن رو   به rú búdan (be)   کردن مقابله   با moghábele 

kardan (bá)  شدن مقابله   با  maghábele šodan (bá)             

برابر در کردن مقاومت    moghávemat kardan (dar barábar-e)  

بودن دچار   \ شدن dočár(-e...) búdan (/šodan)  

کردن پايدارى  pajdárí kardan   بودن مواجه   \ شدن   
movádžeh búdan (/šodan)   

čelně adv جلو از  az dželou   شاخ به شاخ  šách-be-šách   

čelní  adj  (n. lalok) پيشانى píšání       

(náraz) شاخ به شاخ  šách-be-šách   جلو از  az dželou 

útok  اى جبهه حمله  hamle-je džebhe-í   

čelný adj  برجسته bar-džeste   بزرگترين bozorgtarin   

čelo n  پيشانى píšání   (zast.) جبين džabín   (sálu) صدر  sadr 

v čele (tabulky) در صدر dar sadr(-e)  (n. jít) شيشاپيپ    در 
(dar) píš-á-píš  (jako vedoucí, n. delegace) راس در  dar ra´s 

posadit se do čela نشستن باال  bálá nešastan 

umístit se v čele skupiny در صدر گروه قرار گرفتن  dar 

sadr-e gorúh gharár gereftan                

čelem vzad! گرد عقب  aghab gard   

čenich m  بينى bíní   پوز  púz   پوزه  púze   

čenichání n  استشمام estešmám   استنشاق estenšágh   

čenichat v impf  کردن بو  \ کشيدن bú kardan (/kešídan)   بوييدن 
bújídan   

čep m  (dveří) پاشنه  در pášne(-je dar) 

čepel f  تيغه tíghe   لبه labe    الم lám    

čepelka f  تراش ريش غيت    tígh(-e ríš-taráš)    ژيلت žílet   

čepice  f  کاله koláh   کپى kepí   

čerň f  (t. černava, černé mraky) سياهى sijáhí   

černobílý adj  وسفيد سياه  sijáh-o-sefíd   

černoch m  t. černoška f  پوست سياه  sijáh-púst    سياه آدم  
(ádam-e) sijáh      černoši pl  سياهان sijáhán   

černokněžník m  جادوگر džádúgar   

černoška f  سياه زن   (zan-e) sijáh   

černošský adj  پوستى سياه  sijáh-pústí   

černý adj  سياه sijáh  سيه sijah   مشکى meškí           

(ve slož., tmavý)  قره ghare   (asfaltový) قيرگون ghírgún 

černé uhlí سنگ زغال  zoghál-e sang 

černý kašel سرفه سياه  sijáh-sorfe   

čerpací adj  stanice فروشى بنزين  benzín-forúší  بنزين پمپ   
pomp-e benzin   

čerpadlo n  تلمبه tolombe    پمپ pomp 

tepelné čerpadlo گرمايى زمين  zamin-germájí   

čerpání n  (pumpou) یتلنبه زن  tolombe-zaní   زدن تلمبه  
tolombe-zadan  کشاندن kešándan                          

(fin.) صرف sarf                                                               

fondů  وجوهات صرف   sarf-e vodžúhát 

čerpat v impf  (pumpou) زدن تلمبه  tolombe zadan  آوردن باال  
bálá ávardan  کشاندن  kešándan 

palivo کردن سوختگيرى  súcht-gírí kardan   

vodu  برداشتن آب  áb bar-dáštan  کشيدن آب  áb kešídan   

(z něčeho) کردن گيرى بهره  bahre-gírí kardan  

بردن بهره  bahre bordan   

čerstvost  n  یتازگ  tázegí   طراوت tarávat   

čerstvý adj  تازه táze  تازه نفس  táze-nafas  (svěží) شاداب 
šádáb   تازه و تر   tar-o-táze   (prut) تر tar   

(čerstvě dozrálý)  نورس  nou-ras   

pobyt na čerstvém vzduchu  هواخوری havá-chorí   

čert m  شياطين pl ar شيطان šejtán (pl šajátín)  ابليس eblís                                          

(fr.) jdi k čertu! (/k čertu s tebou!) خاک بر سرت  chák bar 

sar-at!   لعنت بر سر تو la´nat bar sar-e to!   

k čertu s tím  اه eh! 

červ m  کرم kerm   

červánky m, pl  شفق šafagh   

červen m  ژوئن žu´an   

červeň f  سرخى sorchí    قرمزى ghermezí   

červenat se v impf  شدن سرخ  sorch šodan   

červenec m  ژوئيه žu´je   

červený adj  سرخ sorch   قرمز ghermez  گلگون golgún 

(kniž.) احمر ahmar               

červená řepa چغندر čoghondar 

Červený kříž  سرخ صليب  salíb-e sorch 

Červený půlměsíc احمر هالل  helál-e ahmar   

červivý adj  کرمو kermú   خورده کرم   kerm-chorde 

čeření, čiření n  (chem.) تصفيه tasfije  یساز هيتصف  tasfije-

sází  پااليش páláješ                   

hladiny vody  زنجيره zandžíre   

čeřit, čiřit  v impf  (kapalinu) کردن صاف  sáf kardan  

کردن پااليش  páláješ kardan  کردن تصفيه \ نمودن  tasfije 

kardan (/namúdan)  پاالييدن pálájídan  پاالى p پالودن pálúdan 

(p páláj)   

česání n  (sklizeň) برداشت bar-dášt  آورى جمع  džam´-ávarí   

(ve slož.) گيرى_ _gírí   چينى_ _číní   

česat  v impf (češe/česá, česal, češ/česej)                                                 

(vlasy, t. česat se) کردن شانه  مو   šáne kardan (mú)   

(sklízet)  کردن برداشت  bar-dášt kardan  

 bar-dáštan (p bar-dár) برداشتن p بردار

(datle) کردن چينى خوشه  chúše-číní kardan   

Česko n   چک کشور  (kešvar-e) ček   

Československo n  چکوسلوواکى čekoslovákí  

چکسلواکى کشور  kešvar-e čekoslovakí   

český adj  چکى čekí    چک ček   

jazyk (/čeština)  چکى زبان  zabán-e ček   

Česká republika  چک جمهوری  džamhúrí-je ček   

česnek m  سير sír   

čest f  شرف šaraf    عزت ezzat  (t. pocta) افتخار eftechár   

(důstojnost) حرمت hormat  کرامات pl ar کرامت karámat (pl 

karámát)  شرافت šeráfat   (prestiž) حيثيت hejsijjat   

(dobré jméno) آبرو áberú   

(rodiny, přen. t. ženy v rodině) نواميس pl ar ناموس námús (pl 

navámís)                                 

(mravní integrita) درستى dorostí   پاکدامنى pák-dámaní   

(hrdost, vznešenost) سرافرازى sar-afrází  سربلندى sar-

bolandí                                                    

obstát se ctí ve zkoušce آمدن رونياز آزمون سربلند ب   

az ázmún sar-boland bírún ámadan 

smysl pro čest غيرت ghajrat                 
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urážky na cti یناموس یها فحش  fohšhá-je námúsí  

vraždy ze cti یناموس یها قتل  ghatlhá-je námúsí  

(zdv.) mít tu čest (navštívit) شدن شرفياب  šaraf-jáb šodan  

حضور به شدن مشرف    mašraf šodan (be hozúr-e)                      

داشتن افتخار   به eftechár dáštan (be)     

mít tu čest účastnit se داشتن حضور شرف  šaraf hozúr 

dáštan  mám tu čest Vám oznámit که ميدارد عرض محترما  
mohtaraman arz mídárad ke   

čestně adv  آبرومندانه áberú-mandáne   انصاف روى از  az 

rú-je ensáf    کارانه درست  dorost-káráne    شرافتمندانه 
šeráfat-mandáne  (náb.)  وار حالل  halál-vár   

čestný adj  (dobrý, poctivý) پاک ودل درست  dorost-o-del-pák  

کار درست  dorost-kár   کردار درست  dorost-kerdár  

  áberú-mand آبرومند   áberú-dár آبرودار   dorost درست

شرف با  bá-šaraf   شرافتمند šeráfat-mand   پاکسرشت   
pák-serešt   شريف šaríf    نجيب nadžíb   امين amín  

حساب خوش  choš-hesáb   (přímý)  سرراست sar-rást   

(spravedlivý) انصاف با  bá ensáf   شناس حق  hagh-šenás   

(způsob) کارانه درست  dorost-káráne   

(určený k poctě) افتخار با  bá eftechár   افتخار eftechár 

(např. o stráži) تشريفاتى tašrífátí 

čestné slovo شرف قول  ghoul-e šaraf   

čéška f  زانو کاسه  káse-je zánú   کشکک kaškak 

Češka  f  چکى زن  (zan-e) čekí   

čeština f  چکى زبان  zabán-e čekí   

četa f  (voj.) دسته  daste   جوخه džúche        

popravčí četa  اعدام جوخه  džúche-je e´dám   

četař  m  يکم گروهبان  gorúhbán jekkom   

četba f  خواندن chándan   

četnický adj  četnická stanice اندارمرىژ  žándármerí   

četnictvo n  ژاندارمرى žándármerí   

četník m   t. četnice f   ژاندارم žándárm   

četný adj  فراوان faráván  فراوانى farávání   اديز  zijád      
دهيعد  adíde   متعدد mota´added    کثير kasír  

či konj  يا já   

čí pron  کى مال  mál-e kí   

čibuk m  پيپ píp 

čidlo n  گر حس  hes-gar   دريافتگر darjáft-gar   

číhající  adj  کننده کمين  kamín-konande   (kniž.) مترصد  
motarased   

číhat v impf  کردن کمين  kamín kardan                                         

(na)  نشستن کمين بودن در \  dar kamín(-e…) búdan 

(/nešastan)  بودن مترصد  motarased(-e...) búdan   

čich m  بويايى bújájí    شامه šámme    شم šamm 

(kniž.)  مشام mašám   

čichání n  استشمام estešmám   استنشاق estenšágh   

čichat v impf   کردن بو   \ کشيدن bú kardan (/kešídan)  بوييدن  
bújídan   کردن استشمام  estešmám kardan   

čili konj   اصطالح به  be esteláh   

čilost  f  چاالکى čálákí   جوش و جنب  džomb-o-džúš   

čilý adj  چاالک čalák    سرزنده sar-zende   دل زنده  zende-del   

نشاط با  bá nešát                                                   

(obchod)  گرم garm 

být čilý (o obchodech) داشتن رونق  rounagh dáštan   

čin m  کردار kerdár  کنش koneš  کار kár  اعمال pl ar عمل amal 

(pl a´mál)  افعال pl ar فعل  fe´l (pl af´ál)  حرکات pl ar  حرکت 

harakat (pl harakát) امور pl ar امر amr (pl omúr)   

trestný čin جنايت dženájat   رمج   džorm  بزه baza(/e)h  

místo činu  محل وقوع جرم  mahall-e voghú´-e džorm    

odporný čin خبايث pl ar خبيثه chabíse (pl chabájes)  

Čína f  چين čín   

Číňan m  t. Číňanka f چينى číní   

Čingischán m  چنگيزخان čengíz-chán   

činidlo n  (chem.) عوامل pl ar عامل ámel (pl avámel)   

činit v impf  (konat) انجام دادن andžám dádan  آوردن عمل به  
be amal ávardan  کن p کردن kardan (p kon)  ساز p ساختن 
sáchtan (p sáz)                      

kroky آوردن بعمل اقدام  eghdám be amal ávardan 

pokání  کردن توبه  toube kardan 

činit si nárok دادن طلب   \ کردن talab dádan (/kardan)                                        

(rovnat se) بودن مساوى  با  mosáví búdan (bá) 

částku (/stát, vyžádat si náklady, jaké) در بر  نهيهز
                                      hazíne dar bar dáštan (…) داشتن

činit se v impf کشيدن زحمت  zahmat kešídan  

(t. začít se činit) به تکاپو افتادن be takápú oftádan 

činitel m  (aktér) عمال pl ar عامل ámel (pl ommál)   فاعل fá´el  

          maghám مقام aktor   (vládní)  اکتور

(faktor)  سازه sáze   عوامل pl ar عامل ámel (pl avámel)   

činky f, pl  هالتر hálter   وزنه vazne   (malé) دمبل dambel   

činnost f  فعاليت fa´álijjat   عملکرد amal-kard  اعمال pl ar عمل  
amal (pl a´mál)   اشتغال ešteghál  کار و کسب   kasb-o-kár 

(horečná) تکاپو takápú   جوش و جنب  džomb-o-džúš 

vyvíjet činnost داشتن فعاليت \ کردن  fa´álijjat dáštan (/kardan)   

činný adj  (aktivní)  عامل ámel   فعال fa´ál 

být činný  کردن فعاليت  fa´álijjat kardan   

(gram.)  معلوم ma´lúm   

činorodý adj  سرزنده sar-zende   

činovník m  t. činovnice f   فعال fa´ál   کنشگر konešgar  

منصب صاحب  sáheb-mansab  اندرکار دست  dast-andar-

kár  رجل pl ar رجال redžál (pl redžel)   

čínský adj  چينى číní   

činže f  االجاره حق  hagh-ol-edžáre  کرايه keráje   

čip m  تراشه taráše    پيچ  číp 

čípek m  (med.) شياف šijáf   

děložní čípek (anat.) زهدانگردن zehdán-gardan  

رحم گردن  gardan-e rahem   

čipernost f  سرزندگى sar-zendegí   

čiperný adj  سرزنده sar-zende   فرز ferz   چاالک čalák   

čipový adj  čipová karta  کارت هوشمند  kárt-e húšmand        

پداريکارت چ   kárt-e číp-dár 

čírka f  obecná (zool. Anas crecca)  تکاخو  chutká   

čirost f  صافى  sáfí   

čirý adj  (průzračný)  صاف sáf   زالل zolál   شفاف šaffáf   

(přen., hov. naprostý) محض mahz   

čiření n  (viz čeření) 

číselný adj  رقمى raghamí   عددى adadí 

číselné heslo رمز شماره  šomáre-je ramz   

číslice f  اعداد pl ar عدد adad (pl a´dád)  ارقام ، رقوم  pl ar رقم 
ragham (pl roghúm, arghám)   

čislicový adj  رقمى raghamí   عددى adadí   ديجيتال didžitál   

číslo n  شماره šomáre    نمرات pl ar نمره nomre (pl nomarát)  

       adad (pl a´dád) عدد pl ar اعداد



4 

celé číslo صحيح عدد  adad-e sahíh     

(gram.) شمار šomár                         

jednotné číslo مفرد mofrad                 

množné číslo جمع džam´                                            

(přen., hov., dareba) شيطان šejtán   ناقال nágholá 

číslovat v impf  کردن بندى نمره  nomre-bandí kardan  

کردن گذارى شماره  šomáre-gozárí kardan  برشمردن  
bar-šomordan   

číslovka f  شماره šomáre   اعداد pl ar عدد adad (pl a´dád)   

číst v impf  (čte, četl, čti) خواندن chándan 

(nahlas, odříkávat) کردن قرائت  ghará´at kardan   

čistec m  (bot. Stachys levandufollia) کوهى چاى  čáj kúhí  

کوفته گل  gol-e kúfte    توکليجه tú-kolídže   

čištění n  (povrchu) تميزکارى tamíz-kárí   نظافت  nezáfat 

(chemické č. oděvů) شويى خشک  chošk-šújí 

(skvrn) گيرى لکه  lakke-gírí 

odpadních vod پساب تصفيه  tasfije-je pas-áb   

čisticí adj  ساز پاک  pák-sáz   

čistič m  bavlny زن پنبه  pambe-zan   

(čisticí prostředek) ساز پاک  pák-sáz  زدايشگر zedáješ-

gar   

čistírna f  (oděvů) شويى خشک  chošk-šújí  

(odpadních vod) تصفيه خانه tasfije-cháne 

čistit v impf  کردن پاک  pák kardan  کردن زيتم   tamíz kardan 

کردن خالص  cháles kardan   زدا p زدودن ze(/o)dúdan (p 

ze(/o)dá)  کردن نظافت  nezáfat kardan  

(/prát) surovou vlnu کردن ريسى پشم  pašm-rísí kardan   

(kapalinu) کردن پااليش  páláješ kardan   پاالييدن 
pálájídan   پاالى p پالودن pálúdan (p páláj) 

کردن تصفيه \ نمودن  tasfije kardan (/namúdan)     

čistka f  کردن تصفيه  tasfije-kardan 

etnické čistky نژادى تصفيه  tasfije-nežádí   

čistokrevný adj  اصيل asíl  خالص  cháles  

čistopis m  پاکنويس pák-nevís   

čistota f  پاکى pákí   نظافت nezáfat   تميزى tamízí 

(průzračnost) صفاء safá    (náb.) عصمت esmat   

 خلوص efat   (myšlení) عفت tahárat   (mravní)  طهارت
cholús   

čistotnost f  نظافت nezáfat   

čistotný adj  نظيف nazíf   

čistý adj  پاک pák   تميز tamíz   نظيف nazíf   

(ryzí) خالص cháles   ناب náb   

(bez příměsí) صراح saráh   شائبه بى  bí-šá´ebe   

(nevinný) پاکيزه pákíze   گناه بى  bí-gonáh    معصوم 
ma´súm   طاهر táher   پاکدامن pák-dáman   عفت با  bá efat    

وغش غل بى  bí-ghal-o-ghaš  (prostý, bezelstný) شيآال بى  
bí-áláješ                                                                 

(náb.) حالل halál   (posvěcený) مطهر motahhar                       

čisté svědomí وجدان آسوده vodždán-e ásúde  

(t. čistá mysl)  پاک ريضم   zamír-e pák                                                                          

čistá vlna خالص پشم  pašm-e cháles 

čistý zisk خالص سود  súd-e cháles 

číše f  پياله pijále  جام džám  ساغر sághar  (zř.) پيمانه pejmáne  

číšník m گارسون gársón  t. číšnice f    پيشخدمت píš-chedmat 

(v čajovně) آبدار áb-dár   (bás.) ساقى sághí   

čištění n  پاکسازى pák-sází  یزسا زهيپاک   pákíze-sází  

   tasfije تصفيه    páláješ  پااليش nezáfat   (kapaliny) نظافت

(chem., oděvů) شويى خشک  chošk-šújí    

čitatel m  کسر صورت  súrat-e kasr   

čitelný adj  t. čitelně adv  خوانا cháná   خط خوش  choš-chat   

čížek m  سبز سهره  sahre-je sabz   

článek  m  (v časopise) مقالت pl ar مقاله maghále (pl maghálát)  

   pá-varaghí پاورقى neveštár   pod čarou نوشتار

(smlouvy) مواد pl ar  ماده mádde (pl mavád)  فقرات pl ar  فقره 
faghare (pl fagharát)                                

řetězu زنجير دانه  dáne-je zandžír 

(el.) galvanický článek گالوانى پيل  píl-e gálvání   

člen m  t. členka f  اعضاء pl ar عضو ozv (pl a´zá)  اهالى pl ar اهل  
ahl (pl ahálí)                                   

posádky (n. lodi, letadla) سرنشين sar-nešín 

být členem داشتن عضويت  ozvijjat dáštan  

stát se členem درآمدن تيبه عضو  be ozvijjat dar-ámadan 

(mat.) جمالت pl ar جمله džomle (pl džomelát)   

(větný) اجزاء pl ar جزء džoz´ (pl adžzá)   

určitý تعريف حرف  harf-e ta´ríf    ارتيکل artíkl   

členovec m  členovci pl   انيبندپا  band-páján 

členství n  عضويت ozvijjat   

člověk m  آدم ádam  انسان ensán   بشر bašar   زاديآدم  ádamí-

zád                                      
lidé pl  مردم mardom                   

(jedinec) افراد pl ar فرد ferd (pl afrád)  (kdosi) کس kas  

(osoba) اشخاص pl ar شخص šachs (pl ašchás)   

(/osoba, numerativ) نفر nafar  سر sar  تن tan   

(hov.)  člověče! (fam. oslovení)  بابا bábá   

človíček m  آدمک ádamak   

člun m  قايق  ghájegh  (nákladní)  زورق zouragh   

člunek m  (tkalcovský)  ماکو mákú   

čmárat v impf  نوشتن بدخط   bad-chat neveštan 

ردنک خطى خط  chat-chatí kardan   نوشتن شتاب  šetáb 

neveštan   

čmelák m  زنبور خر  char-zambúr   

čmuchání n  استشمام estešmám   استنشاق estenšágh   

čnět, čnít v impf  (ční, čněl, čni)  (nad)  مشرف بودن  به , بر    

mošref búdan (bar, be)   بودن بلند  boland búdan  

کشيدن فلک به سر  sar be falak kešídan                                      

(z, ze) شدن خارج  از  cháredž šodan (az)   

čočka f  (luštěnina) عدس adas    (opt.) عدسى adasí 

kontaktní čočky  عدسک adasak   

čokoláda f  شکالت  \   شوکوالت šokolát   

čokoládový adj  شکالتى šokolátí   

čolek m  سمندر samandar   

čorba f  شوربا šúrbá   

čoud m  (hov.)  دود dúd   

čouhat v impf  شدن خارج   از  cháredž šodan (az)   

čpavek m  آمونياک amóniják   

čtenář m  t. čtenářka f   خواننده chánande  (oslovený) مخاطب 
mochátab 

čtení n  خواندن chándan   (přednes) قرائت ghará´at  

(studium) مطالعات pl ar مطالعه motála´e (pl motála´át)   

čtivý adj  خواندنى chándaní   

čtrnáct num  چهارده čahár-dah   
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čtverák m  (zast.) آدم شوخ ádam-e šúch  رند rend  
    šejtán (pl šajátín) شيطان pl ar شياطين

čtvercový adj  مربع morraba´   چارگوش čahár-gúš   

čtverec m  مربع morraba´  چهارگوش čahár-gúš   خانه cháne   

čtvereční adj  (mat.) مربع morraba´   

čtvrt f   ربع rob´                                                      

tři čtvrtě  ربع سه  se-rob´   

čtvrt na jednu گذشته ظهر از عرب يک  jek rob´ az zohr 

gozašte   čvrt na sedm وربع شش  šeš-o-rob´   

tři čtvrtě na deset مانده ده به ربع يک  jek-rob´ be dah 

mánde   است کم ربع و ده  dah-o-rob´ kam (ast)   

čtvrť f  (města) بخش bachš  کوى kúj   شهرک šahrak  

   mahalle (pl mahallát) محله pl ar محالت

čtvrtek m  شنبه پنج  pandž-šambe                

večer خيرات شب  šab-e chejrát   

čtvrtfinále n  نهايى چهارم يک  jek-čhárom-nahájí   

čtvrtina f  چهارم يک  (jek) čahárom   ربع rob´   

čtvrtletník m  فصلنامه fasl-náme 

čtvrtý num  (t. za čtvrté)  چهارم čahárom  چهارمين čaháromin   

(ar.) رابع rábe´    za čtvrté  رابعا rábe´an   

čtyřcípý adj  چهارگوش čahár-gúš   (hov.) چارگوش čár-gúš   

čtyři num  چهار čahár  (hov.) چار čár    (kusy) چارتا čár tá   

(lidé) چهار نفر  čahár nafar   چهار تن  čahár-tan 

čtyřicátý num  چهلم čehelom  چهلمين čehelomin   

čtyřicet num  چهل čehel   (hov.)  چل čel 

(náb.) čtyřicetidenní období n. meditace, truchlení (přen. t.  

mnoho)  چله čelle   

čtyřkolák m  چهارچرخه čahár-čarche   

čtyřnohý adj  چارپا čár-pá   

čtyřrohý adj  چارگوش čár-gúš   

čtyřstěn m  چهاروجهى čahár-vadžhí   

čtyřstranný adj  چارسو čár-sú   چارپر čár-par   

čtyřúhelník m  چهارگوش čahár-gúš   چارگوش čár-gúš   

čtyřverší n  رباعيات pl ar رباعى robá´í (pl robá´ijját)  

čuba f  سگ ماده  máde-sag   

čubka f   viz čuba                                                                                                                

(hov, vulg.)  عفت بى زن  zan-e bí-efat    

čumák m  پوز púz   پوزه púze   

čumět v impf  (hov., vulg.) (zírat)  شدن خيره  chíre šodan                     

تننظر دوخ   nazar dúchtan  (po) باختن نظر     با  nazar 

báchtan (bá)  (pást se očima) کردن چرانى چشم  češm-

čerání kardan   (nestoudně) دراندن چشم  češm darándan   

čupřina f  کاکل kákol   

čurání n  جيش džíš   ادرار edrár   دفع ادرار  daf´-e edrár 

čurat v impf  شاشيدن šášídan   کردن شاش  šáš kardan  

کردن ادرار  edrár kardan    کردن بول  boul kardan  

کردن پيشاب  píš-áb kardan                                 

chtít se čurat شاش داشتن šáš dáštan  داشتن شيج  džíš 

dáštan  

čutora f  (hov.)  (cestovní láhev) قمقمه ghomghome   

čvachtat se v impf  کردن شلوپ شلپ  šalap-šalup kardan   

 
 

 


