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Hesla jsou řazena abecedně, rozhoduje abecední pořadí prvního tučně vytištěného slova, teprve potom abecední pořadí 
druhého a následujících tučně vytištěných slov; u biografických hesel stejného příjmení rozhoduje křestní jméno, u 
panovníků stejného jména rozhodují římské číslice. Z diakritických znamének se přihlíží pouze k písmenům české 
abecedy č, ř, š, ž, k ostatním diakritickým znaménkům, jako jsou kroužek, háček, přehláska, se nepřihlíží, k délce hlásek 
se rovněž nepřihlíží. 
Tučně jsou vyznačeny názvy hesel. 
Kurzívou jsou vyznačeny názvy oborů, odborné řecké a latinské termíny (především z botaniky, biologie, medicíny a 
farmacie). Dále jsou kurzívou vyznačeny názvy listin a zákonů, novin a časopisů, vědeckých a uměleckých děl. U 
vědeckého nebo literárního díla, které nebylo přeloženo do češtiny, je kurzívou uveden originální název a obyčejným 
písmem překlad tohoto názvu; u díla, které bylo vydáno v českém překladu, je uveden pouze titul českého překladu 
kurzívou; výjimku tvoří (s ohledem na jazyky vyučované na středních školách) literární díla psaná původně anglicky, 
francouzsky, italsky, německy, španělsky a latinsky, u nichž je originální název uveden vždy. 
Zkratky užívané v textech jsou buď uvedeny v Seznamu zkratek, nebo mají samostatné, zpravidla odkazové heslo. 
Opakování názvu hesla v textu tohoto hesla je nahrazeno prvním písmenem s tečkou, v případě víceslovného názvu hesla 
prvními písmeny s tečkami. 
Odkazový aparát je omezen na jediný znak ➲), užívaný jak pro přímý odkaz (viz), tak pro nepřímý odkaz (viz též) 
upozorňující na související hesla. Ve svém celku je slovník sestaven v uzavřeném informačním okruhu, používané 
odborné termíny mají samostatná hesla nebo jsou na místě zmínky vysvětleny, osobnosti mají samostatná hesla nebo mají 
na místě zmínky uvedena životní data. Jazyková stránka slovníku se v zásadě řídí Pravidly českého pravopisu, školní 
vydání Pansofia, Praha 1993, Pravidly českého pravopisu, Academia, Praha 1993, a Dodatkem ke školnímu vydání 
Pravidel českého pravopisu z roku 1993, MŠMT, Praha 1994, zpracovaných Ústavem pro jazyk český AV ČR v Praze. 
Výjimkou jsou názvy hesel obsahující výrazy chemického názvosloví, které se řídí současně platnou terminologií; 
progresivní tvar podle Pravidel českého pravopisu je pak uveden za názvem hesla jako synonymum, v případě nutnosti i 
jako odkazové heslo a běžně se užívá v textech. Města, provincie a některé další geografické objekty jsou textovány pod 
originálním jménem; vžitá česká podoba následuje za názvem hesla jako synonymum, případně je uvedena jako odkazové 
heslo a běžně se používá v textech. 
Výslovnost, případně i původ slov se uvádí v hranatých závorkách za tučně psaným názvem hesla. Je vyznačena všude 
tam, kde se odchyluje od psané podoby. Není uvedena u přepisů z azbuky, alfabety, z orientálních a afrických jazyků, 
protože již přepis těchto slov do latinky zpravidla výslovnost naznačuje. Přepis výslovnosti se neřídí mezinárodní 
fonetickou transkripcí, je co nejvíce zjednodušen, i když tím v některých případech dochází k drobným nepřesnostem; 
cílem bylo zaznamenat výslovnost pouze písmeny české abecedy. Redakční uzávěrka díla byla 31. 3. 1999. Některé 
politické, geografické a biografické údaje byly převzaty z příručky Der Fischer Weltalmanach 1999. K celkové 
aktualizaci textů byly v maximální možné míře využity informace z mezinárodní počítačové sítě Internet. 
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Použité zkratky a symboly   
(zkratky přídavných jmen platí i pro příslovce)   
abs. absolutní fak. fakulta, fakultní 
ad. a další farm. farmacie, farmaceutický 
adm. administrativa, administrativní fašist. fašistický 
afr. africký feud. feudalismus, feudální 
aj. a jiné fil. filozofie, filozofický 
akad. akademie, akademik, akademický filat. filatelie, filatelistický 
akt. aktivní film. filmový 
am. americký fin. finance, finanční 
anat. anatomie, anatomický fot. fotografie, fotografický 
angl. angličtina, anglický fr. francouzština, francouzský 
anorg. anorganický fyz. fyzika, fyzikální 
ant. antika, antický fyziol. fyziologie, fyziologický 
antr. antropologie, antropologický gen. generál, generální 
ap. a podobně genet. genetika, genetický 
arab. arabština, arabský geod. geodézie, geodetický 
arch. architektura, architektonický geof. geofyzika, geofyzikální 
archeol. archeologie, archeologický geogr. geografie, geografický 
as. asijský geol. geologie, geologický 
astr. astronomie, astronomický geom. geometrie, geometrický 
astrol. astrologie, astrologický germ. germánský 
at. atomový got. gotika, gotický 
at. č. atomové číslo graf. grafika, grafický 
atd. a tak dále h. hora, horský 
austr. australský hebr. hebrejština, hebrejský 
automat. automatický hist. historie, historický 
auton. autonomie, autonomní hl. hlavní 
balk. balkánský hl. m. hlavní město 
bank. bankovní hol. holandština, holandský 
bar. baroko, barokní hor. hornictví, hornický 
bás. básnický hosp. hospodářství, hospodářský 
belg. belgický hud. hudba, hudební 
bibl. biblický hum. humanismus, humanistický 
biol. biologie, biologický hut. hutnictví, hutní, hutnický 
bolš. bolševický chem. chemie, chemický 
bot. botanika, botanický chorv. chorvatština, chorvatský 
braz. brazilský ideol. ideologický 
brit. britský ind. indický 
bulh. bulharština, bulharský instr. instrumentální 
býv. bývalý it. italština, italský 
byz. byzantský J jih 
celk. celkový j. jezero, jezerní 
centr. centrální j. š. jižní šířka 
cest. cestovní jad. jaderný 
círk. církev, církevní jap. japonština, japonský 
č. čeština, český jaz. jazyk, jazykový, jazykověda 
čas. časopis, časopisecký jed. jednotka 
část. částečný již. jižní 
čín. čínština, čínský jm. jméno 
Čs. československý jug. jugoslávský 
dán. dánština, dánský JV jihovýchod 
dem. demokracie, demokratický jv. jihovýchodní 
dipl. diplomacie, diplomatický JZ jihozápad 
div. divadlo, divadelní jz. jihozápadní 
dl. dlouhý kan. kanadský 
dop. doprava, dopravní kap. kapitalismus, kapitalistický 
dpt. departement kart. kartografie, kartografický 
dram. dramatický kat. katolický 
důl. důležitý kelt. keltský 
dyn. dynastie klas. klasický 
eg. egyptština, egyptský klasic. klasicismus, klasicistický 
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ekol. ekologie, ekologický klimat. klimatologie, klimatologický 
ekon. ekonomie, ekonomika, ekonomický kolon. kolonie, koloniální 
el. elektrický kom. komunismus, komunistický 
elchem. elektrochemický kosm. kosmonautika, kosmický 
elmag. elektromagnetický kožel. koželužství, koželužský 
elmech. elektromechanický kr. kraj, krajský 
elstat.  elektrostatický kr. m. krajské město 
eltech. elektrotechnika, elektrotechnický král. království, královský 
energ. energetický krit. kritický 
est. estetika, estetický kř. křesťanství, křesťanský 
etnogr. etnografie, etnografický ks kus 
evang. evangelický KS komunistická strana 
evr. evropský kult. kultura, kulturní 
lat. latina, latinský port. portugalština, portugalský 
lat.am. latinskoamerický potr. potravinářství, potravinářský 
lék. lékařství, lékařský prac. pracovník, pracovní 
les. lesnictví, lesnický práv. právní 
let. letectví, letecký prez. prezident, prezidentský 
lid. lidový prof. profesor 
lih. lihovarnictví, lihovarnický protest. protestantství, protestantský 
lit. literární prům. průmysl, průmyslový 
liter. literatura př. n. l. před naším letopočtem 
log. logika, logický překl. překladatel, překladatelský 
m n. m. metrů nad mořem příp. případně 
m. město, městský přír. přírodní 
maď. maďarština, maďarský pseud. pseudonym 
mag. magnetický psychol. psychologie, psychologický 
mak. makedonština, makedonský pův. původ, původní 
mat. matematika, matematický radioakt. radioaktivní 
max. maximum, maximální rak. rakouský 
ME mistrovství Evropy rak.-uh. rakousko-uherský 
mech. mechanika, mechanický real. realismus, realistický 
měn. jed. měnová jednotka rel. relativní 
met. meteorologie, meteorologický rel. at. hm. relativní atomová hmotnost 
mex. mexický rel. mol. hm. relativní molekulová hmotnost 
mez. mezinárodní renes. renesance, renesanční 
mil. milion Rep. republika, republikánský 
min. minimum, minimální resp. respektive 
min. ministr, ministerstvo, ministerský Rev. revoluce, revoluční 
miner. mineralogie, mineralogický Roč. roční 
mj. mimo jiné Rom. románský 
ml. mladší romant. romantismus, romantický 
mld. miliarda rostl. rostlinný 
mol. hm. molekulová hmotnost rozhl. rozhlasový 
mor. moravský rtg. rentgenový 
MS mistrovství světa Rum. rumunština, rumunský 
muz. muzeum Rus. ruština, ruský 
mytol. mytologie, mytologický ř. řeka, říční 
n. l. našeho letopočtu Řec. řečtina, řecký 
náb. náboženství, náboženský Řed. ředitel 
nacist. nacistický Řím. římský 
nám. námořní římkat. římskokatolický 
např. například S sever 
nár. národní s. š. severní šířka 
nár.osvob. národněosvobozenecký Sat. satirický 
Nc Nobelova cena sděl. sdělovací 
něm. němčina, německý Sev. severní 
niz. nizozemština, nizozemský sklář. sklářství, sklářský 
nor. norština, norský sl. slovenština, slovenský 
o. ostrov, ostrovní Soc. sociální 
obč. občanský Soc.dem. sociálnědemokratický 
obch. obchod, obchodní social. socialistický 
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obj. objektivní sociol. sociologie, sociologický 
obl. oblast, oblastní souč. současnost, současný 
obl. m. oblastní město Sov. sovětský 
obv. obvyklý spol. společnost, společenský 
obyv. obyvatel, obyvatelstvo sport. sportovní 
odb. odborný srb. srbština, srbský 
okr. okres, okresní srbch. srbochorvatština, srbochorvatský 
opt. optika, optický st. starší 
org. organický st. století 
orch. orchestr, orchestrální stát. státní 
orient. orientální statist. statistický 
osvob. osvobozenecký stav. stavebnictví, stavební 
ox. č. oxidační číslo stroj. strojírenství, strojírenský 
ozn. označení, označovaný, označuje se stř. střední 
paleont. paleontologie, paleontologický střed. středověk, středověký 
pap. papírenství, papírenský stsl. staroslověnština, staroslověnský 
pedag. pedagogika, pedagogický subj. subjektivní 
pedol. pedologie, pedologický SV severovýchod 
pěst. pěstování, pěstuje se sv. severovýchodní 
piv. pivovar, pivovarnictví, pivovarnický sv. svatý 
poč. počátek, počáteční svět. světový 
poh. pohoří svob. svobodný 
pol. polovina symf. symfonie, symfonický 
pol. polština, polský SZ severozápad 
polit. politika, politický, politologie sz. severozápadní 
polygr. polygrafie, polygrafický šp. španělština, španělský 
popř. popřípadě švéd. švédština, švédský 
švýc. švýcarský vod. vodní 
t. subl. teplota sublimace voj. vojenství, vojenský 
t. t. teplota tání VS vysoká škola 
t. v. teplota varu všeob. všeobecný 
tech. technika, technický vých. východní 
technol. technologie, technologický výj. výjimka, výjimečný 
těl. tělovýchova, tělovýchovný výp. tech. výpočetní technika 
teol. teologie, teologický výr. výroba, výrobní 
teor. teorie, teoretický výtv. výtvarný 
text. textilnictví, textilní výzk. výzkum, výzkumný 
tis. tisíc, tisíciletí význ. význam, významný 
tj. to jest vzáj. vzájemný 
trop. tropický Z západ 
tur. turistický z. d. západní délka 
tv. televize, televizní zahr. zahraničí, zahraniční 
tzv. tak zvaný zák. zákon, zákonný 
úč. účetnictví, účetní zák. č. zákon číslo 
uh. uherský zakl. zakladatel, zakladatelský, zakládající 
ukr. ukrajinština, ukrajinský zákl. základ, základní 
um. umění, umělecký zal. založený, založil 
univ. univerzita, univerzitní záp. západní 
úř. úřední zejm. zejména 
ÚV ústřední výbor zeměd. zemědělství, zemědělský 
V východ zkr. zkratka 
vál. válečný zn. značka 
vč. včetně zool. zoologie, zoologický 
v. d. východní délka zv. zvaný 
věd. vědecký zvl. zvláštní 
věd.-tech. vědecko-technický žel. železnice, železniční 
veř. veřejnost, veřejný žid. židovský 
veter. veterinární živoč. živočišný 
vin. vinařství, vinařský   
vl. vlastní ➲ viz, viz též 
vl. jm. vlastním jménem ❒ přiřazení hesla k oboru 
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Dórský abakus

Archaická latinská abeceda

a  5 ar

à, po, za (po n�kolika kusech, za danou cenu).

A  5 ampér

Å  5 angström

a capella  [ka-, it.], � hud. vokální vícehlasá skladba bez doprovodu hud. nástrojç.

a dato  [á dató, lat.], od data, datováno; ode dne vystavení, vydání.

à fond perdu  [á fon perdy, fr.], na ú�et ztrát; poskytnutí �ástky, �asto formáln� úv�rem ,

u níž se nepo�ítá s jejím  vrácením .

à konto, v ú�etnictví a pÍi bankovních a platebních operacích na vrub ú�tu; též �áste�né

placení pÍedem .

à la [fr.], jako, podle, po zpçsobu.

a posteriori [lat.], od pozd�jšího; � fil. poznání, které pochází ze zkušenosti. 5 a priori

a priori [lat.], pÍedem ; � fil. poznání nezávislé na zkušenosti. 5 a posteriori

à propos [apropo, fr.], m im ochodem , abych nezapom n�l, zrovna m� napadlo.

a vista, na vid�nou, tj. bez lhçty, netermínovaný (inkaso, vklad, sm�nka); � ekon. oka-

mžit� disponibilní zdroje z hlediska držitele (napÍ. b�žný ú�et), ovšem okam žit� splatné

z hlediska dlužníka (banky). Jako bankovní zdroje bývají �áste�n� kryty m inim álním i

rezervam i.

A. D. [lat.], anno Domini !  léta Pán�; výraz užívaný pÍed letopo�tem, po�ítaným od

pÍedpokládaného narození Ježíše Nazaretského.

a. s. 5 akciová spole�nost

AA  5 arch

Aachen  [áchen], �. Cáchy !  m . na západ� SRN v Sev. Porýní-Vestfálsku u belgických

a niz. hranic; 247 923 obyv. (1996). Prçmysl chem ., text., eltech., stroj., skláÍský. Žel.

uzel. Termální lázn�. Tech. univerzita (1870). !  Na m íst� staršího galorománského

osídlení zal. Pipin III. M ladší falc, jež byla od 788 jednou z rezidencí Karla Velikého.

936!1531 zde bylo korunováno 30 Íímskon�m. králç. K atedrála, jejíž sou�ástí je

palácová kaple Panny M arie, zbudovaná 796-814 je pam átkou sv�t. kult. d�dictví UNE-

SCO.

Aachen  [áchen] Hans von, 1552!4.3.1615, n�m. malíÍ �inný též v Itálii, od 1592 dvorní

malíÍ Rudolfa II.; pÍedstavitel manýrismu. Dílo zahrnuje portréty, alegorie, mytol., náb.

a žánrové scény.

Aalto [álto] Alvar, 3.2.1898!11.5.1976, finský architekt. Jeho díla se vyzna�ují �istou

a vlá�nou formou (knihovna ve Vyborgu, továrna na celulózu v Sunile, kostel ve

Vuoksennisce).

Aarlen 5 Arlon

ab ovo  [ovó, lat., od vejce], od po�átku.

Ábádán, }b~d~n !  m . v jz. Íránu na ostrov� v Šatt al-Arabu 50 km od Perského zálivu;

294 068 obyv. (1976). Rafinerie ropy. Ì í�ní pÍístav dostupný nám. lodím . !  Pohrani�ní

m. t�žce poškozené a vylidn�né v irácko-íránské válce 1980!88.

Abaja, Abaya Hayk !  j. v již. Etiopii; 1 268 m  n. m ., 1 256 km ², m ax. hloubka 13 m .

abaka, manilské konopí !  vlákno banánovníku M usa textilis, p�st. zejm . na Filipínách.

Abakan, hl. m . Chakaské republiky v Rusku, pÍístav na Í. Abakan; 158 000 obyv.

(1993). Výr. nákladních vagonç, prçm. spotÍební a potravináÍský. Žel. uzel. !  Vznikl

koncem 18. století.

abakus, staré po�ítadlo pçv. z � íny; Íada kuli�ek pÍedstavujících jed-

notky, desítky, stovky, tisíce. Pomçcka pro s�ítání, ode�ítání, násobe-

ní, d�lení; � arch. nadhlavice !  deska nad hlavicí sloupu, na níž

spo�ívá vodorovný �lánek, kladí.

ABBA, švéd. hud. skupina (zkratka z iniciál A nna, Björn, Benny,

Agneta), v 70. a po�. 80. let 20. st. úsp�šná v oblasti kultivované ko-

mer�ní populární hudby.

Abbás I. Veliký z dyn. Safíjovcç, 27.1.1571!19.1. 1629, perský šáh.

Za jeho vlády politický rozmach a územní expanze (ovládl Bahrajn,

Kandahár, Irák) a rozkv�t um�ní. Navázal kontakty s evr. zem�mi.

1597 až 1598 pÍenesl hl. m . do Isfahánu.

Abbásovci, dyn. arabských chalífç; vládla v Bagdádu 750!1258 a v Egypt� 1261!1517.

V dob� rozkv�tu sahala jejich moc od Alžírska k Indii (Hárún ar-Rašíd). Od 10. st.

úpadek a postupný rozpad Ííše, 1258 vyvrácena Mongoly. Obnovení abbásovského

chalífátu v Egypt� 1261 bylo ryze formální, poslední egyptský chalífa z rodu A. odvezen

1517 do ¤stanbulu Turky. 5 Alíovci; Umajjovci

abatyše, pÍedstavená kláštera n�kterých ženských Íádç (benediktinky, cistercia�ky). 5

opat

abbé, kat. duchovní bez círk. (kn�žského) úÍadu.

Abd al-K arím , 1882!7.2.1963, emír rífských Berberç; bojovník za nezávislost severo-

afr. arab. území. 1921!26 vedl povstání proti šp. a fr. nadvlád� (rífské povstání), 1926

zajat a internován fr. úÍady; po 2. sv�t. válce se podílel na organizaci antikoloniálního

hnutí.

Abdalwadovci, arabsko-berberská dyn. vládnoucí od 1236 v záp. Alžírsku. 1554 zbaveni

moci Turky a jejich území pÍipojeno k osmanské Ííši.

abdikace [-dy-], zÍeknutí (vzdání) se úÍadu, zejm. odstoupení individuální hlavy státu

(panovníka, prezidenta) pÍed uplynutím  období, na n�ž byla ustanovena. !  V �R se

mçže prez. republiky vzdát svého úÍadu do rukou pÍedsedy Poslanecké sn�movny.

abdomen, � anat. bÍicho, podbÍišek �lov�ka; � zool. zade�ek �lenovcç.

Abe Kóbó, 7.3.1924!21.1.1993, jap. prozaik (román Píse�ná žena) a dramatik;

obdivovatel surrealismu, F. Kafky a R. M . Rilka.

abeceda, � jaz. a) soubor lat. písmen, nazvaný podle prvních

�tyÍ (a, be, ce, de); b) soustava hláskových písem (a. Íec.,

rus., arménská). 5 alfabeta; azbuka

Abéché, m�sto v �adu; 187 757 obyvatel (1995). StÍedisko

vých. �ásti státu; zpracování živo�išné produkce a sb�r arab.

gumy. Letišt�. !  Hist. centrum staré afr. Ííše W adaj z 16.

st., po 1630 islam izované. Východišt� karavanní cesty pÍes

Saharu do Benghází.

Abel, podle starozákonní knihy Genesis druhý syn prvních

rodi�ç Adam a a Evy, povoláním pastýÍ. Zavražd�n bratrem  Kainem .

Abel Niels, 5.8.1802!6.4.1829, nor. matematik. Zabýval se zejm. algebrou, teorií

algebraických rovnic a eliptických funkcí.

Aberace: 1 vznik; 2 abera�ní úhel "; c rych-
lost sv�tla, v rychlost Zem�

Abélard  [abelár] Pierre, 1079!21.4.1142, fr. filozof a teolog; prçkopník racionalismu,

umírn�ný nominalista. Obhajoval prvenství rozumu nad zjevením a vírou. Autor

komentáÍç k Aristotelovi a Porfyriovi (asi 234 až 305). Jeho názory církev odmítala jako

kacíÍské.

aberace, odchylka, úchylka; � astr. úhlová odchylka zdánlivé polohy kosm. t�lesa od

jeho skute�né polohy zpçsobená kone�nou rychlostí šíÍení sv�tla a pohybem pozoro-

vatele; � fyz. 5 optické vady; � biol. chromozomová a. !  jakákoli strukturní zm�na

chromozomu podmín�ná zlomy a znovuspojením, popÍ. vým�nami nehomologních �ástí

chromozomç. Stabilní chrom ozom ové a. se také nazývají chrom ozom ové mutace.

abera�ní konstanta, zn. A  !  podíl stÍední rychlosti v Zem� na její dráze kolem Slunce

a rychlosti šíÍení sv�tla c: A  Ñ  sin A  = v/c; A  = 20,50O.

Aberdeen  [eberdýn], m . ve Velké Británii ve vých. Skotsku na pobÍeží Sev. m oÍe; 219

100 obyv. (1995). Obch. a prçm. stÍedisko, nám. pÍístav. Prçm. lo(aÍský, chem. (hno-

jiva), text., pap.; rybolov. M ez. letišt�. !  Zal. 580 (keltská kÍ. m isie a biskupství), 1336

zni�en Angli�any; círk. sídlo obnoveno koncem 15. století. Pçvodní kat. kolej z 1494

a protestantská kolej z 1593 spojeny 1860 v univerzitu.

ABGB, n�m. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Všeobecný ob�anský zákoník !  rak.

ob�. zákoník z 1811, ovlivn�ný pÍirozenoprávní teorií. Kodifikoval ob�. právo (v�etn�

pracovního a rodinného) v PÍedlitavsku v�etn� �eských zemí. Platí v Rakousku. !  V �.

zem ích nahrazen 1951 prvním (tzv. stÍedním) �s. ob�. zákoníkem z 1950.

Abchazové, vl. jm . Apsua !  národ v Gruzii, zejm . v Abchazsku (105 000, 1989) a Turec-

ku, kam  emigrovali v 19. století. Jazyk (abchazština) patÍí do kavkazské rodiny; musli-

mové (hl. sunnité).

abchazská literatura, do 19. st. se rozvíjela v ústní podob� na bázi folkloru. Zaklada-

telem a. l. byl D. Gulia. Ve 20. st. dominuje poezie.

Abchazsko, Abchazie !  auton. republika (1921!31 suverenní sov. republika) v sz. Gruzii

pÍi pobÍeží �erného m oÍe; 8 600 km ², 506 000 obyv. (Gruzíni, A bchazové 18 % ,

Rusové; 1993), správní stÍedisko Suchumi. PÍím oÍská lázeÁská oblast. P�st. a zpraco-

vání subtrop. plodin. T�žba �erného uhlí, spotÍební prçmysl. !  1992 vyhlášena

nezávislost, následoval voj. zásah Gruzie. Od 1993 labilní pÍím�Íí, pod kontrolou mírové

mise OSN a vojsk SNS.

Abidjan  [abidžan], Abidžan !  m . v Côte d'Ivoire na bÍezích pobÍežní laguny Guinejské-

ho zálivu; aglomerace 2,78 mil. obyv. (1988). Prçm., kult. a v�d. stÍedisko státu, sídlo

vlády. PÍístav; mez. letišt�, silni�ní kÍižovatka. Sídlo Africké rozvojové banky. Prçmysl

potr., stavebních hmot, stroj. a petrochemický. Univ. (1964). !  M oderní výstavné m �sto,

zal. 1903, 1960 až 1983 hl. m . státu.

abiogeneze, jedna z hypotéz o pçv. života na Zem i vysv�tlující vznik života zákonitým

vývojem organizace hmoty (neživé pÍírody). 5 biogeneze

abiotické faktory  [-ty-], ekol. faktory fyz.-chem . povahy; nejdçl. jsou slune�ní záÍení,

sv�tlo, teplo, atmosféra a její proud�ní, vlhkost a voda, pçda, exhaláty, nesprávná agro-

technika. 5 biotické faktory

abiózy, poruchy rostlin vyvolané abiotickým i faktory, kterým  se rostlina nedokáže

pÍizpçsobit.

ablace, snesení, odn�tí; � lék. opera�ní odstran�ní, napÍ. snesení nehtu. 5 am putace; �

glaciologie ubývání ledovce napÍ. táním, sublimací, dešt�m, zemským teplem. 5

deglaciace

ablativ [-ty-], � jaz. pád vyjadÍující (napÍ. v latin�) východisko, odluku.

ablaut, kmenostup, stÍída !  stÍídání sam ohlásek ve spole�ném základu etymologicky

pÍíbuzných slov, napÍ. viset, pov�sit.

abolice 5 m ilost

abolicionism us [-nyz-] a) hnutí za zrušení n�jakého zákona, napÍ. za zrušení trestu smrti;

b) hnutí za zrušení otroctví v USA v 18. a 19. století. 5 Brown John; Franklin Benjamin;

Rekonstrukce Jihu

Abomey  [abom e], m . v již. Beninu; 53 000 obyv. (1984). Historický kom plex

královského sídla (40 ha) s Íadou staveb, napÍ. Salle des Assins, je pam átkou sv�t. kult.

d�dictví UNESCO.

abort, abortus 5 potrat; zmetání

Abovjan  Cha�atur, 15.10.1809!14.4.1848 (nezv�stný), arménský spisovatel a nár.

buditel; zakl. novodobé arménské prózy i lit. jazyka.

Abraham  [hebr., otec zástupç], postava starozákonní knihy Genesis. Hospodinovým

povoláním Abraham a za�íná pÍíb�h Izraele (zaslíbení zem� a potom stva). A. je v

judaism u, islámu i kÍest,anství „praotcem víry“.

abraxas, mystické �íslo (365), magické slovo, ozn. boha; pçv. nejvyšší bytost, pramen

365 em anací n�kterých starov�kých sekt gnostikç.

abraze, broušení, obrušování; � geol. porušení m oÍského pobÍeží pÍíbojem  a m oÍským i

proudy; � lék. 5 kyretáž

abreviace, � jaz. 5 tvoÍení slov; zkratka

abreviatura, � jaz. 5 zkratka

Abrhám  Josef, *14.12.1939, �. herec. � inný v divadle (1965!92 �len � inoherního klubu

v Praze, 1992 až 1994 ND), ve filmu (Pension pro svobodné pány, Vrchní, prchni!) a

v televizi.

abrogace 5 derogace

Abruzzi [abruci], it. Appennino Abruzzese !  pohoÍí ve stÍední Itálii, nejvyšší �ást

Apenin; Corno Grande (2 914 m ) ve vápencovém pásmu Gran Sasso d'Italia.

Abruzzi [abruci], it. Abruzzo !  kraj ve stÍední Itálii; 10 794 km², 1,24 mil. obyv. (1991),

správní stÍedisko L'Aquila. M álo rozvinutá zem�d. oblast v Apeninách. Pastevectví,

obilnáÍství. NP Gran Sasso.

ABS, angl. A nti-Block System , antiblokovací systém  !  systém  zabraÁující zablokování
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Absolutn� �erné t�leso

otá�ejících se kol pÍi brzd�ní vozidla, protože smýkající se kolo vyvozuje menší brzdicí

ú�inek a zhoršuje jeho ovladatelnost a stabilitu.

absces, � lék. hlíza !  dutina vypln�ná hnisem , hnisavé zkapaln�ní tkán�.

Absolon  Karel, 16.6.1877!6.10.1960, �. geograf, speleolog a archeolog; popularizátor

M or. krasu a M acochy. Hl. dílo: M oravský kras.

absoluce, prominutí viny; právo upustit od potrestání; � náb. hl. sou�ást svátosti sm íÍení,

rozhÍešení udílené kn�zem .

absolutism us [-tyz-], � polit. samovláda; stát. moc (v�. zákonodárné) je soustÍed�ná v

rukou jedné osoby nebo malé skupiny, neexistuje práv. nebo zvykové omezení autority

vlády. V Evrop� v 17.!18. st. a. postupn� nahrazoval stavovské m onarchie. Pod vlivem

osvícenství se prosadil osvícenský a. (rušení stavovských privilegií, soc. reformy); � fil.

u�ení o nesporné platnosti fil. pojmç (pravdy, krásy).

absolutn� �erné t�leso, �erný záÍi� !  idealizované t�leso

pohlcující veškeré elmag. záÍení na n� dopadající. Má pro

všechny frekvence nejvyšší možnou objem ovou hustotu

vyzaÍování ur�enou Planckovým vyzaÍovacím  zákonem .

absolutní datování, metoda ur�ování absolutního stáÍí

hornin podle rozpadu pÍirozených radionuklidç, zejm . s

dlouhým polo�asem  pÍem�ny: uranu U a U, thoria235 238

Th, draslíku K, rubidia Rb. M�Íí se koncentrace232 40 87

výchozího prvku a kone�ného produktu pÍem�ny. 5

radiouhlíkové datování

absolutní hodnota, a. h. �ísla c = a  + bi je nezáporné �íslo ozn. *c* ur�ené vztahem  *c*

= %(a  + b ). Je-li c reálné, *c* = c pro c $  0, *c* = !  c pro c < 0. V Gaussov� rovin�2 2

vyjadÍuje a. h. vzdálenost obrazu �ísla c od po�átku souÍadnic.

absolutní hudba 5 programní hudba

absolutní nula, nulová hodnota termodynamické teploty (!273,15 K). St. název pro 0

K. 5 termodynamické zákony

absolutní obchod, závazkový právní vztah, který se Íídí obchodním právem (v �R zejm .

obch. zákoníkem) i tehdy, když jeho ú�astníci nejsou podnikateli. !  V  �R jsou a. o.

napÍ. vztahy mezi obch. spole�ností a jejími spole�níky, vztahy ze smlouvy o b�žném

nebo vkladovém  ú�tu. 5 fakultativní obchod; relativní obchod

absolutní výhoda, � ekon. výroba ur�itého statku s nižšími náklady, než s jakým i jej

nabízejí ostatní ekon. subjekty. Pojem  pçv. užíván v zahr. obchod�, kdy stát vyváží

ur�ité zboží, pÍi jehož výrob� má nižší náklady než jiné státy.

absolutno, fil. pojem ozna�ující to, co existuje sam o sebou, co je nepodmín�né, neo-

mezené, v��né, dokonalé a nezávislé, co v sob� obsahuje vše existující, co zapÍí�iÁuje

vše ostatní. V  náb. smyslu je a. bçh.

absorbance, kvantitativní míra absorpce záÍení daným  vzorkem  látky, záporný dekadic-

ký logaritmus transmitance.

absorbér, zaÍízení sloužící k pohlcování plynç v kapalin�. Rychlost pohlcování závisí

na velikosti stykového povrchu mezi kapalinou a plynem . Se stoupající teplotou klesá

schopnost pohlcování plynç v kapalin�. 5 adsorbér

absorpce, � fyz. zeslabení energie elmag. záÍení, zvuku, popÍ. snížení po�tu �ástic pÍi

prçchodu látkou, zpçsobené pÍem�nou jejich energie na jiné formy energie; � fyz. chem.

a. jedné látky v druhé, objemový proces, pÍi kterém dochází k hom ogennímu rozd�lení

absorbované látky (absorbátu) v látce absorbující (absorbentu). Od a. je nutné odlišit ad-

sorpci vznikající vlivem nevazebné interakce, která je výhradn� povrchovým jevem. K

a. a adsorpci dochází obv. sou�asn�; m luví se o fyz. sorpci. D�j, pÍi n�mž dochází mezi

adsorbovanými �ásticemi a adsorbentem k chem. vazb�, pÍi které se vytvoÍí pouze jedna

vrstva adsorbovaných �ástic, se nazývá chem isorpce. Spole�ný název pro všechny tyto

procesy je sorpce. Opa�ný pochod k sorpci se nazývá desorpce. 5 absorbance; adsorpce

absorp�ní �ára  5 spektrální �ára

absorptance, �initel pohlcení !  podíl záÍivého toku t�lesem pohlceného a na t�leso

dopadajícího. Závisí na vlnové délce, úhlu dopadu a polarizaci dopadajícího záÍení. 5

transmitance

abstinence [-ty-], zdrženlivost od n�jakého požitku (alkoholu, nikotinu) z dçvodç napÍ.

etických, zdravotních, rozumových nebo náboženských (pçst).

abstinen�ní syndrom  [-ty-], souhrn fyziol. reakcí organismu a psychického stresu po

náhlém  pÍerušení užívání drogy.

Abstraction-Création  [abstraksjon kreasjon], sdružení um�lcç rçzných abstraktních

sm�rç (A. Pevsner, F. Kupka, T. van Doesburg, N. Gabo), �inné 1931!36 v PaÍíži, s

cílem navázat na skupinu Cercle et Carré a podpoÍit nefigurativní tvorbu.

abstrakce, zobecn�ní; jeden z podstatných momentç procesu poznání; a) proces abstra-

hování, tj. zpçsob tvorby pojmç, pÍi n�mž se odhlížením od odlišností a zvláštností

jedine�ných jevç zjišt,ují jejich obecné, podstatné vlastnosti a vztahy; b) výsledky

procesu abstrahování: zákonitosti, modely a zejm . pojmy.

abstraktní expresionism us [-nyz-], sm�r am . malíÍství 40. a 50. let 20. st., zal. na

spontánní práci s mal. prostÍedky. 5 ak�ní malba; informel; lyrická abstrakce; tašismus

abstraktní film , experim entální styl film. tvorby. Vznikl ve 20. letech 20. st. ve Francii.

Tvçrci vycházeli z vizuální pçsobivosti díla, netradi�ními postupy snímali pohyb

abstraktních tvarç, montáží popírali tradi�ní fabula�ní postupy.

abstraktní um�ní, nezobrazující um�ní, nefigurativní um�ní !  nerealistické sm�ry v

malíÍství a sochaÍství 20. st., kde obraz �i plastické dílo sestává z pomyslných (abs-

traktních) tvarç, svébytných kompozic �ar, barevných ploch a struktur. Vyvíjí se v Íadu

rçznorodých sm�rç (ak�ní m alba, orfismus). !  Abstraktní ráz byl charakteristický i pro

historické etapy vývoje um�ní (románské, n�které fáze gotiky). 5 nová figurace

abstraktum , abstraktní pojem ; � jaz. podstatné jm éno abstraktní (soucit, vlastnost). 5

konkrétum

absurdita [-dy-], nesmyslnost; � fil. lidská situace paradoxu v��ného a �asového,

božského a pozem ského, tem né iracionality sv�ta a lidské touhy po jasnosti. Atribut

lidského bytí ve sv�t�.

absurdní divadlo, sm�r dramatu a divadla 50.!60. let 20. st. vyjadÍující tragikomickou

formou existenciální pocit m etafyzické úzkosti �lov�ka. PÍedstavitelé: S.  Beckett, E.

Ionesco, H. Pinter, E. Albee, T. Róóewicz, V. Havel.

absurdum , sporný výraz odvoditelný do formy log. sporu (x je A  a sou�asn� non A).

Jde-li o syntakticky správn� utvoÍený výraz (na rozdíl od nonsensu), dokazuje inkonzis-

tenci (spornost) pÍedpokladç. Používá se v nepÍímých dçkazech. 5 zákon sporu

Abú Bakr Ibn Tufajl, ̂ 1185, arab. filozof novoplatonsko-aristotelské orientace; pçsobil

v m uslimském  Špan�lsku.

Abu M ena, lokalita v Egypt�, u Alexandrie. Památky kÍ. období, hrob sv. M enase a ran�

kÍ. poutní místo. Pam átka sv�t. kult. d�dictví UNESCO.

Abú Simbel, dvojice skalních chrámç se �tyÍmi kolosy a dalšími plastikami, postavená

za Ramesse II. Velikého v Horním Egypt�. Pam átka sv�t. kult. d�dictví UNESCO. PÍed

zaplavením  pÍi stavb� Asuánské pÍehrady chrámy z�ásti pÍem íst�ny výše.

Abú Zabí, Abã Dhabi !  nejv�tší emirát ve Spojených arab. emirátech; 67 350 km², 928

400 obyv. (1995), hl. m . Abú Zabí.

Abú Zabí, Abã Dhabi !  hl. m . Spojených arab. emirátç na pobÍeží Perského zálivu;

aglomerace 363 432 obyv. (1989). Správní stÍedisko stejnojmenného emirátu. Prçm .

spotÍební; služby. Nám. pÍístav s doky, mez. letišt�. M oderní architektura.

Abuja  [abudža], hl. m . Nigérie, ve vnitrozemí (budované od 1976); správní jednotka

federální teritorium 7 315 km², 298 300 obyv. (1992). Statut hl. m �sta od 1992.

Abuladze Thengiz, 31.1.1924!6.3.1994, gruzínský film . režisér. Tvçrce alegorických

sním kç ze sou�asnosti i nár. d�jin (Prosba, Strom pÍání, Pokání).

abulie, nerozhodnost, chorobný nedostatek vçle, napÍ. ve vztahu k jídlu. PÍíznak

n�kterých psychických nemocí nebo depresí. 5 bulimie

abundance, � biol. po�etnost !  po�et jedincç nacházejících se na jednotce plochy nebo

prostoru (po�et hrabošç na 1 km², po�et sm rkç na 1 ha).

abúzus, zneužití; � lék. nadm�rné, �asto návykové užívání napÍ. alkoholu, lé�iv, drog;

jeden z projevç toxikomanie.

Abwehr [abvér], organizace n�m. vojenské rozv�dky a kontrarozv�dky; zal. 1925.

1935!44 pod vedením  W . Canarise. 5 SD

abysál, �ást bentálu od 1 000 m do 6 000 m hloubky. 5 hadál

abysální rovina, hlubokom oÍská rovina !  rozsáhlá rovina (s výškovými rozdíly do 100

m) ve velkých hloubkách oceánç. TvoÍena sedimenty, které pÍekrývají pçv. reliéf.

Ac 5 aktinium

Acapulco  [akapulko], Acapulco de Juárez !  m . v již. M exiku na pobÍeží Tichého oceánu;

592 187 obyv. (1990). Nejv�tší pÍím oÍské letovisko v M exiku. Rozsáhlé služby; nám .

pÍístav. !  Zal. 1550.

Acari 5 rozto�i

accelerando  [a�e-, it.], � hud. zrychlen�, stále rychleji.

Accra [akra], Akkra !  hl. m . Ghany, na pobÍeží Guinejského zálivu; 949 113 obyv.,

aglomerace 1,9 m il. obyv. (1994). Fin., obch., prçm. a kult. stÍedisko státu. Prçm. hut.,

stroj., potr. a chemický. Tradi�ní kovotepecká výroba. Dop. kÍižovatka, nám. pÍístav,

mez. letišt�. Univ. (1948). !  Zal. asi v 16. st., 1876!1957 adm. centrum brit. kolonie

Zlatonosné pobÍeží; od 1957 hl. m . Ghany.

Aceraceae 5 javorovité

Acetobacter [acetobakter], rod ty�inkovitých aerobních gram negativních bakterií, které

oxidují ethanol na kyselinu octovou (octové kvašení). Zpçsobují zkysnutí piva nebo

vína.

3 3aceton, CH !CO!CH  propanon, dimethylketon !  nejjednodušší keton; bezbarvá siln�

zapáchající kapalina, neom ezen� m ísitelná s vodou; rel. m ol. hm. 58,081, t. t. !94,7 °C,

t. v. 56,29 °C, hustota 0,784 g/cm³ (25 °C), viskozita 0,304 mPaAs (25 °C); rozpouští

soli, tuky, pryskyÍice a syntetické polym ery s esterovým i skupinam i. Vyrábí se oxidací

kumenu (2-propylbenzenu) nebo propenu.

acetylen, ethin, HC/CH !  nejjednodušší uhlovodík s trojnou vazbou (alkin); bezbarvý

plyn rozpustný v acetonu; výroba pyrolýzou methanu; meziprodukt chem. výrob, ve

sm�si s kyslíkem se používá k svaÍování (až 3 000 °C). � istý a. pÍi tlacích nad 0,2 MPa

mçže samovoln� explodovat, se vzduchem tvoÍí tÍaskavou sm�s.

acida, lé�iva obnovující kyselou reakci žalude�ní št,ávy na hodnotu potÍebnou pro

�innost trávicích enzymç. Jako a. se používají kyseliny (chlorovodíková, aminokyseliny)

nebo látky stimulující vylu�ování žalude�ní št,ávy.

acidifikace  5 okyselení

acidita [-dy-], kyselost, m íra kyselosti; kvantitativn� se obv. vyjadÍuje hodnotou ve

stupnici pH. 5 kyseliny

acidní horniny 5 vyvÍelé horniny

acidum , kyselina.

Acipenseriform es 5 jeseteÍi

Acom a  5 Albuquerque

Aconcagua [akonkagva], nejvyšší h. Ameriky v argentinských Andách; 6 959 m. Sn�žná

�ára na severu ve 4 000 m  n. m ., horské ledovce. Vrcholu dosáhl poprvé 1897 Švýcar

M . Zurbriggen (1855!1917).

Acrania 5 bezlebe�ní

acre [ejkr, angl.], zn. ac, akr !  britsko-americká jednotka plošného obsahu rovná 4

046,86 m .2

Acre [akre], spolkový stát v záp. Brazílii pÍi hranicích s Bolívií a Peru; 153 698 km², 483

500 obyv. (1996), správní stÍedisko Rio Branco. Obtížn� dostupná, Íídce obydlená

oblast trop. lesç. T�žba dÍeva. Nové zem�d. zóny.

Acritarcha 5 akritarcha

Actiniaria  5 sasanky

Actinopterygii 5 paprskoploutví

Action Painting 5 ak�ní malba

Actium  5 Aktium

ActiveX  [ektyviks], technologie firmy M icrosoft ur�ená pro Internet a službu W orld

W ide W eb. Jejím  cílem je (podobn� jako u jazyka Java a jeho appletç) pÍidávat do

W W W  stránek nejrçzn�jší proveditelné programy ozna�ované zde jako controls.

Actor's Studio 5 am erické divadlo; am erická kinem atografie

acyl, skupina R!CO! , kde R je alkyl nebo aryl; zbytek karboxylové kyseliny po odtržení

skupiny !OH z karboxylové skupiny !CO!OH.

acylglyceroly 5 glyceridy

ad absurdum  [lat.], argumentace snažící se postupem  dovedení do krajností (pÍedkláda-

ných obv. jako dçsledky) z ur�itých premis vyvodit nebo prokázat spornost, nesmyslnost

n��eho, obv. on�ch premis nebo jejich kompatibility. Z tohoto hlediska v�tšinou není

log. úsudkem, protože je syntakticky nesprávný (nonsens). Správn� vytvoÍený (smyslu-

plný) výraz je nepÍím ým  dçkazem vycházejícím  ze zákona sporu.

ad acta  [akta, lat.], ke spisçm; odložit jako vyÍízené; odložení nedokon�ené v�ci.

ad hoc [hók, lat.], jen pro tento pÍípad, k tomuto ú�elu.

ad infinitum  [-ný-, lat.], donekone�na, stále.

ad libitum  [lat.], jak je libo, podle libosti.

ad rem  [lat.], k v�ci, k tématu. 5 in m edias res

ad valorem  [lat.], podle hodnoty; vym�Íení výše cla procentní sazbou proporcionáln� k
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Adenin

Adenosin

Adenosintrifosfát

hodnot� dováženého zboží; obdobn� stanovení dan� z prodávaného zboží procentní

sazbou z ceny zboží �i hodnoty pÍidané zpracováním .

adagio [adádžo, it.], � hud. a) pomalu, voln�; b) skladba nebo její �ást v tomto tempu.

Adam , podle knihy Genesis první �lov�k, muž stvoÍený Bohem  v ráji: t�lo z hlíny (odtud

význam  pçv. hebrejského jména A. ze zem�, z �ervené hlíny, �lov�k pozemšt,an), život

vdechnutý Bohem .

Adam z Veleslavína Daniel, 31.8.1546!18.10. 1599, �. knihtiskaÍ a organizátor lit.

života; zet, a nástupce J. M elantricha z Aventina. Vydával populárn�-nau�né spisy, Íadu

z nich pÍeložil nebo jaz. upravil (tzv. veleslavínská �eština se stala zákl. spisovného

jazyka).

Adam ec Ladislav, *10.9.1926, �. politik. 1969!87 místopÍedseda vlády �SR, 1987!88

pÍedseda vlády �SR, 1988!89 pÍedseda vlády �SSR. 1989!90 pÍedseda KS� .

Adam íra  JiÍí, 2.4.1926!14.8.1993, �. herec. 1952!62 �len Státního divadla v Ostrav�,

1962!90 Real. divadla v Praze, od 1990 ND. � inný i ve filmu (Stíhán a podezÍelý),

televizi (Egyptologové, Špan�lé v Praze), rozhlase a dabingu, recitátor.

adam ité, náb. sekta hlásající návrat k pÍirozenému životu, zahrnujícímu i sexuální

uvoln�nost. V  �. prostÍedí doloženi za husitství, kdy se odšt�pili od táborç a 1421

vytváÍeli komuny; zlikvidováni J. Žižkou.

Adam ová  Jaroslava, *15.3.1925, �. here�ka. � inná zejm. v divadle (1962!90 �lenka

M�stských div. pražských) a jako recitátorka (monodrama J. Cocteaua Lidský hlas).

Adam ovi� Al�s, 3.9.1927!26.1.1994, b�lorus. spisovatel; m luv�í generace pÍelomu 50.

a 60. let. Autor rom ánç a dokumentárních próz s tematikou 2. sv�t. války (Návrat do

Chatyn�, Katani).

Adam s [edemz] Robert, *5.10.1917, angl. sochaÍ. Jeho díla ze dÍeva, kamene, betonu i

kovu mají stÍízlivý nefigurativní výraz se sklonem  ke geometrizaci a architektuÍe.

Adana, m . na J Turecka na dolním toku Íeky Seyhan; 1,05 mil. obyv. (1995). Správní

stÍedisko stejnojmenné provincie. Hosp. a obch. centrum pÍímoÍské zem�d. oblasti. Dop.

kÍižovatka. Mez. letišt�. Univerzita. !  Chetitské osídlení asi 1400 pÍ. n. l., 335!334 pÍ.

n. l. dobyta Alexandrem Velikým, od konce 7. st. v rukou Abbásovcç, 1378!1516

turkmenská nadvláda. 1516 dobyta Selimem  I. Od 1867 provin�ní stÍedisko osmanské

Ííše.

adaptabilita, pÍizpçsobivost !  � psychol. soubor osobnostních vlastností, které usnadÁu-

jí �lov�ku snazší akt. pÍizpçsobení prom�nlivým podmínkám prostÍedí, zejm. sociálního.

adaptace, pÍizpçsobení organismu ur�itým prvkçm prostÍedí, umožÁující úsp�šnou

existenci a rozm nožování v podmínkách tohoto prostÍedí. Probíhá b�hem  fylogenetic-

kého vývoje organismç, v m enší m íÍe i b�hem  individuálního vývoje. Projevy a. lze

sledovat m orfologicky (zm�nou tvaru) a fyziologicky (zm�nou funkcí a výkonç). 5

aklimatizace

adapta�ní syndrom , nervov� humorální, fylogeneticky fixovaná reakce na stresory

zevního nebo vnitÍního prostÍedí organismu. Obv. se projevuje mobilizací hormonç kçry

a dÍen� nadledvin. Cílem této reakce (celkový a. s.) je aktivizace kardiovaskulárního

systému (systému srdce a cév) a energ. zdrojç aktivizujících organismus. NepÍim�Íené

spušt�ní adapta�ní reakce se mçže stát jednou z pÍí�in n�kterých onem ocn�ní, napÍ.

hypertenze, onemocn�ní v�n�itých tepen (srde�ní koronární choroby) a vÍedové

choroby.

adaptér, pÍídavné zaÍízení umožÁující rozšíÍení funkce zaÍízení pro jiný druh �innosti;

� výp. tech. konstruk�ní prvek, ur�ený k rozšíÍení schopností a funkcí hardwaru po�í-

ta�ç. Obv. má formu modulu �i zásuvné desky, instalované do volných pozic na

systémové desce po�íta�e. Funkce a. pokrývají širokou škálu potÍeb, od zobrazování až

po tvorbu rozhraní pro pÍipojování vn�jších zaÍízení. 5 slot

adaptivní radiace 5 divergence

Addis Abeba [adys], hl. m . Etiopie, v Etiopské vyso�in�, 2 362 m n. m .; 2,21 mil. obyv.

(1995). Hosp., polit. a kult. stÍedisko státu, sídlo Organizace afr. jednoty (OAJ) a Hosp.

komise OSN pro Afriku. Prçm. potr., bavlnáÍský a zpracování kçží; montáž dop. pro-

stÍedkç a zem�d. strojç. Silni�ní kÍižovatka, železnice do Džíbútí, mez. letišt�. Univ.

(1961). !  Zal. 1885, od 1889 hl. m . Etiopie. Po obsazení it. vojsky 1936!41 hl. m . Ital-

ské vých. Afriky.

adekvace, � fil. vlastnost poznání, v�rnost poznání adekvátní cíli

(poznávanému), jeho smyslu a kontextu. Zákl. problém filozofie,

zejm. teorie poznání.

Adelaide [edelid], m . v Austrálii, hl. m . státu South Australia, v

zálivu sv. Vincence; aglomerace 1,05 mil. obyv. (1993). Prçm. a

obch. stÍedisko. Dop. kÍižovatka, nám. pÍístav, letišt�. Univerzity

(1874, 1966). !  Zal. 1836.

Aden, Adan !  m . na jihu Jemenu na pobÍeží Adenského zálivu Ind.

oceánu; 400 783 obyv. (1993). Rafinerie ropy. Prçm. potr., textilní.

Ìem esla. Moderní tranzitní pÍístav, mez. letišt�. !  Pçvodn� sou�ást

státu Sába, od 7. st. sou�ást Jemenu. Bohatý obch. pÍístav na cest�

mezi Evropou a Indií. V 16.!18. st. pod tureckým vlivem, 1939!67

strategická brit. nám. základna, do 1990 hl. m. JLDR.

Adenauer Konrad, 5.1.1876 až 19.4.1967, n�m. kÍest,anskodem .

politik. 1949!63 první spolkový kancléÍ SRN, spoluzakl. CDU.

Stoupenec kÍest,anskodem. koncepcí evr. integrace, podporoval

úplné za�len�ní SRN do atlantické politiky, SRN odmítala uznání

hranice na OdÍe a Nise. Za jeho vlády byla SRN  zakládajícím  �le-

nem evr. integrace, 1955 pÍijata do NATO, 1957 spoluzakl. EHS.

OstÍe vystupoval proti kom. levici. S A. je spojována povál. obnova

a vzestup SRN.

adenin  [-ny-], 6-aminopurin !  purinová báze; klí�ová složka nukleových kyselin (DNA,

RNA), n�kterých koenzymç a nukleotidç. 5 adenosin

adenosin, nukleosid, adenin navázaný na D-ribosu.

adenosinfosfáty, adenosin chem icky vázaný s jednou až tÍemi fosfátový-

mi skupinami. Nukleotidy, jejichž energeticky

bohatých fosfátových vazeb využívají organism y

ke skladování a k transportçm energie (hl.

adenosintrifosfát, ATP).

adenoviry, neobalené živo�. viry obsahující

jako nositele genet. informace dvouvláknovou

DNA. Vyvolávají infek�ní onemocn�ní dýchací soustavy živo�ichç

v�. �lov�ka, n�které jsou i onkogenní.

Adenský záliv, v Arab. m oÍi m ezi Arab. a

Prçb�h adiabaty pro dokonalý d�j,
a adiabatická expanze, p tlak, v objem

Adsorpce; a �ástice adsorbátu v tekuté fázi; b
adsorbované �ástice adsorbátu; c mezifází

Som álským poloostrovem; prçlivem  Báb al-M andab spojen s Rudým  m oÍem. PÍístavy

Aden a D jibouti.

adheze, � fyz. pÍilnavost !  pçsobení pÍitažlivých sil mezi �ásticemi povrchových vrstev

dvou dotýkajících se chemicky rçznorodých látek. Význ. napÍ. v doprav�, kde umožÁuje

hnacím kolçm vozidel valit se bez skluzu po jízdní dráze. Tažná síla na obvodu hnacích

kol nesmí pÍekro�it nejvyšší hodnotu, tzv. tažnou sílu z adheze. Její velikost je závislá

na rychlosti, stavu jízdní dráhy (kolejnic, vozovky) a na konstrukci hnacího vozidla; �

právo  dodate�né pÍistoupení k mnohostranné smlouv�, zejm . mezinárodní, pÍi n�m ž

pÍistupující stát pÍijímá jen n�která její ustanovení.

adiabata  [ady-], �ára znázorÁující ve stavovém diagramu adiabatický d�j.

adiabatický d�j [ady-ty-], � termodynamika  d�j, který není doprovázen vým�nou tepla

m ezi soustavou a jejím  okolím .

adice [ady-], pÍidávání, slu�ování; � chem. slou�ení dvou �ástic v jedinou; nejb�žn�jší

2 2 2 2 2jsou a. na násobné vazby, napÍ.: Cl  + CH =CH  6  ClCH !CH Cl.

aditiva  [adyty-], chem. pÍísady do m otorových olejç snižující jejich stárnutí a zvyšující

jejich trvanlivost a odolnost proti oxidaci, korozi a jiným nepÍíznivým vlivçm .

adjektivum  5 pÍídavné jméno

adjustace, vn�jší úprava, vybavení potÍebným  pÍíslušenstvím; � ekon. a) a. zboží nebo

obalu !  ochrana zboží pÍed poškozením ; zvyšuje jeho atraktivnost; b) a. ú�tu !  porov-

nání ú�tu s doklady a pÍezkoumání správnosti pÍed jeho odesláním .

adm inistrativa  [-ny-ty-] a) správa, zejm . státní nebo hospodáÍská; b) instituce nebo

soustava institucí správy; c) osoby pracující ve správ�; d) �innost spojená s vyÍizováním

spisové agendy.

Adm iralitní ostrovy 5 Bismarckovo souostroví

adm itance, zn. Y  !  veli�ina, která charakterizuje vztah m ezi proudem  I a nap�tím  U

lineárního dvojpólu v stÍídavém el. obvodu. Operátorová a. je pom�r Laplaceových

obrazç proudu a nap�tí pÍi nulových po�. podmínkách: Y(p) = I(p)/U (p), kde p  je

m mkomplexní �íslo. Komplexní a. je pom�r fázorç proudu a nap�tí: Y  = I /U  = Ye  = GjR

+ jB , kde Y  je abs. hodnota (modul), R  fázový posun m ezi harm onickým  proudem  a

nap�tím (m�Íený od nap�tí k proudu). Jednotkou v SI je siemens. Reálná složka

komplexní a. G  se nazývá konduktance, imaginární složka B  susceptance. PÍevrácená

hodnota a. je impedance.

adolescence, stadium ontogenetického vývoje (asi mezi 15. a 20. rokem), v n�mž se

dospívající stává po stránce biol., psychické a sociální dosp�lým  �lov�kem .

Adonaj 5 Jahve

Adónis [adónys], � Íec. mytol. krásný muž, do n�hož se zam ilovala Afrodita. Po smrti

se mohl každoro�n� na pçl roku vracet z podsv�tí na zem .

adopce 5 osvojení

Adorno Theodor, 11.9.1903!6.8.1969, n�m. filozof, sociolog a estetik; pÍedstavitel

frankfurtské školy. Pokusil se slou�it fil. proudy levicový existencialismus, novo-

hegelovskou dialektiku, marxismus a freudismus do krit. teorie spole�nosti a negativní

dialektiky.

adrenalin, epinefrin !  amin; hormon, který se tvoÍí v dÍeni nadledvinek;

2 6 3 2 31!(3,4-ihydroxyfenyl)-2-methylaminoethanol, (HO) C H !CH(OH)!CH !NH!CH .

OvlivÁuje krevní tlak, metabolismus sacharidç, pÍenos nervových vzruchç . 5

noradrenalin

adresa, � výp. tech. a) �íslo nebo údaj charakterizující um íst�ní datové položky v pam�ti

po�íta�e (�íslo pam�t,ové buÁky, ve které je uložena strojová instrukce nebo položka

dat); pojem a. se užívá pouze v souvislosti s pam�t,mi s pÍím ým  pÍístupem, resp. pam�t,-

mi s libovolným výb�rem. 5 RAM ; b) v po�íta�ových sítích údaj jednozna�n� charak-

terizující sít, jako takovou (sít,ová a.), nebo jednotlivé uzly; c) v rámci elektronické

pošty údaj, který identifikuje pÍíjemce (i odesilatele) zpráv.

adresáÍ, složka !  � výp. tech. prostÍedek pro organizování a seskupování souborç podle

rçzných kritérií. Obsahem  a. mohou být i další a. (podadresáÍe), vzniká tak hierarchická

struktura a. (v DOS jde o obrácenou strom ovou strukturu) za�ínající koÍenovým

adresáÍem. 5 aktuální adresáÍ; implicitní adresáÍ

adriatický typ  5 dinárský typ

Adršpašsko-teplické skály, pískovcové skalní m�sto v Broumovské vrchovin� na

Náchodsku; �áp, 786 m. Skalní v�že až 80 m vysoké. Sou�ást CHKO Broumovsko (410

km², od 1991).

adsorbér, zaÍízení sloužící k pohlcování plynç, par a rozpušt�ných látek na povrchu

tuhých, obvykle sypkých hm ot, napÍ. aktivní uhlí. 5 absorbér

adsorpce, zachycování molekul, atomç, iontç, radikálç ap. látky (adsorbátu) obv. z

plynné nebo kapalné fáze v obl. fázového rozhraní m ezi touto fází a jinou, obv. pevnou

látkou (adsorbentem). Je to jev výhradn� povrchový, a to i v pÍípad� porézních látek

(zachycování na vnitÍních površích pórç). A. má klí�ové postavení v chem. analýze a

preparativních i analytických separa�ních metodách. 5 absorpce

adulár 5 živce

advekce, � met. a) pÍem íst,ování vzduchových hm ot daných vlastností ve vodorovném

sm�ru; b) pÍenos ur�ité fyzikální vlastnosti vzduchu vodorovným proud�ním (v�trem )

v atm osféÍe.

advent, pÍíchod; první �ást círk. roku vym ezená �tyÍmi ned�lem i pÍed svátkem narození

9
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Aerodynamická brzda

Pán�, doba duchovní pÍípravy na Vánoce.

adventisté sedmého dne [-ty-], kÍ. spole�enství, vzniklé v pol. 19. st. v USA. ZdçrazÁuje

o�ekávání druhého pÍíchodu Ježíše Krista a z toho vyplývající životní vážnost. Zachová-

vá sobotu jako den bohoslužby  a odpo�inku. !  V �R pçsobí pod názvem Církev adven-

tistç sedm ého dne.

adventivní pupen  5 pacibulka

adverbiale 5 pÍíslove�né ur�ení

adverbium  5 pÍíslovce

adverzní selekce 5 negativní výb�r

advocatus diaboli [advokátus dyabolí, lat.], (áblçv advokát !  a) formální odpçrce pÍi

svatoÍe�ení v Íímkat. církvi; b) obhájce špatné v�ci.

advokát, právník poskytující právní služby soustavn� jako nezávislé povolání (zejm .

zastupuje fyzické a právnické osoby pÍed soudy a jinými orgány). !  V �R mçže být a.

jen fyzická osoba, zapsaná v seznamu � . advokátní komory, samosprávné stavovské

organizace všech a. v �R, zÍízené zákonem 1990 (1996 se ze zákona stali a. komer�ní

právníci, kteÍí 1990!96 poskytovali právní pomoc v podnikatelských v�cech v �R vedle

advokátç).

Ady Endre, 22.11.1877!27.1.1919, m a(arský básník; tvçrce m oderní m a( . lyriky

formované francouzskými vlivy, secesí a symbolismem ; �. výbory Krev a zlato, Sám s

moÍem .

Adygejsko, Adygejská republika !  rep. v Rus. federaci, v regionu Severní Kavkazsko;

7 600 km², 447 000 obyv. (Rusové, Adygejci; 1993), hl. m . M ajkop. P�st. pšenice,

kukuÍice, slune�nice, cukrová Íepa, ovoce, zelenina. Chov skotu. Prçm. potr., stroj.,

dÍevozpracující.

Adžanta, Ajanta !  vesnice v Indii ve stát� M aháráštra, sv. od m. Aurangábád. !  Skalní

chrámy s malbami a skulpturami, vytesané v údolí asi od 2. st. pÍ. n. l. do 7. st. n. l. bud-

dhistickými mnichy, jsou pam átkou sv�t. kult. d�dictví UNESCO.

Adžarsko, Adžarie !  auton. republika v jz. Gruzii pÍi pobÍeží �erného m oÍe; 3 000 km²,

386 400 obyv. (Gruzíni, 83 %  Adžarové; 1993), správní stÍedisko Batumi. Prçm. lo(aÍ-

ský, rafinace ropy, konzervárny. P�stování subtrop. plodin. PÍím oÍská a vysokohorská

rekrea�ní stÍediska.

Adžm án, Ajm~n !  nejmenší emirát ve Spojených arab. emirátech; 250 km², 118 900

obyv. (1995), hl. m . Adžmán.

AEN  5 útlum  srozumitelnosti

Aeneas [éneás], Aineiás !  � ant. mytol. syn krále Anchísa a bohyn� Afrodity, jeden z

obráncç Tróje. Po pádu m�sta odplul do Itálie, kde sjednotil národ Latinç a stal se jeho

králem. 5 Didó

aerace a) pÍirozené v�trání, pÍi kterém se vým�na vzduchu ve v�traném  prostoru

realizuje prostÍednictvím rozdílu tlaku vzduchu, vyvolaného rozdílnou teplotou uvnitÍ

a vn� v�traného prostoru a ú�inkem  v�tru; b) provzdušÁování sypkých hmot a kapalin

za ú�elem okysli�ení. Okysli�ení vody se uskute�Áuje absorpcí vzdušného kyslíku pÍiro-

zen� nebo um�le. A. je napÍ. nezbytná pro vývoj kvasinek v záparách nebo k stimulaci

biochem . procesç v t�st�. 5 aktivace; deaerace

aerobik pohybov�-rytmická �innost provád�ná ur�itou intenzitou, zat�žující ob�hovou,

srde�ní a dýchací soustavu a vyžadující velkou spotÍebu kyslíku. Nejvyšší sout�že: M E,

M S.

aerobióza, život v atm osféÍe obsahující kyslík. 5 anaerobióza

aerobní organism us [-nyz-], organismus vyžadující ke svému životu kyslík.

aerobus, dopravní letoun s velkou kapacitou cestujících (250!380) ur�ený hl. pro stÍední

trat�.

aerodisperze [-dy-], léková forma typu aerosolu, ur�ená k ošetÍení kçže, sliznice nebo

obnažené tkán�, k dezinfekci vzduchu a povrchu pÍedm�tç nebo k inhalaci ústy �i nosem

(v tomto pÍípad� musí být vybavena dávkovacím ventilem ).

aerodynam ická brzda, brzdicí klapka, brzdicí štít !  plocha na letadle, jejímž vhodným

nastavením (kolmo nebo šikmo k ose letounu) se sníží rychlost letu.

aerodynam ická jem nost, pom�r vztlaku k �elnímu odporu pÍi aerodynamickém sestupu

um�lého kosm. t�lesa z ob�žné dráhy. Pro ur�itou rychlost je podmín�na tvarem  t�lesa

s asym etricky uloženým  t�žišt�m .

aerodynam ická síla, odpor prostÍedí kladený pohybu t�lesa v plynu, napÍ. v atm osféÍe.

aerodynam ický profil, � let. tvar Íezu vedeného svisle kÍídlem  ve sm�ru letu. Charak-

terizuje vlastnosti kÍídla nebo jiné plochy, pom�r vztlaku k odporu, schopnost létat

rychle �i spíše podporovat nosnost letounu a jiné.

aerodynam ický tunel, zaÍízení, v n�mž se napodobují jevy odehrávající se pÍi skute�-

ném  letu. Na �ásti letadel �i na celé stroje nebo jejich modely se nechá proudit vzduch

a vzniklé síly a jevy se m�Íí, zpracovávají a vyhodnocují.

aerodynam ický tvar, proudnicový tvar !  tvar, pÍi kterém  t�leso daného objemu a za

ur�itých podmínek klade nejm enší odpor pÍi jeho obtékání reálnou tekutinou. PÍibližn�

a. t. mají napÍ. t�la ryb nebo letadla.

aerodynam ický tÍesk, akustický jev slyšitelný na zem i pÍi prçletu letadla nadzvukovou

rychlostí. Vzniká okamžitou zm�nou tlaku vzduchu v rázové vln� v okamžiku, kdy

letoun pÍechází z podzvukové do nadzvukové rychlosti.

aerodynam ika, nauka popisující pohyb plynç proudících okolo t�lesa, popÍ. pro-

tékajících tímto t�lesem, a jejich vzáj. pçsobení.

aerofon  5 hudební nástroje

aerokosm ický prçzkum  5 dálkový prçzkum  Zem�

aerologie, �ást meteorologie, která studuje fyzikální d�je probíhající ve vyšších vrstvách

atm osféry, zejm. v troposféÍe.

aerom echanika [-ny-], �ást mechaniky zabývající se pohybem plynç a interakcí mezi

plynem  a pevnými t�lesy. Zahrnuje aerostatiku a aerodynamiku.

aeronom ie, nauka o horních vrstvách atm osféry s výraznou ionizací a disociací. Studuje

ozonosféru, stratosféru, ionosféru, vn�jší mag. pole Zem�, vztahy m ezi polární záÍí a

magnetosférou, meteorické jevy pom ocí pozemních stanic, raket a družic.

aerosol, disperzní soustava složená z kapalných (mlha), pevných (prach, dým) nebo

sou�asn� kapalných i pevných (kouÍ) �ástic rozptýlených v plynném  prostÍedí.

aerostatika [-ty-], sou�ást aeromechaniky; zkoumá podmínky rovnováhy hmotných t�les

pod vlivem vn�jších sil. Využívá se napÍ. pÍi konstrukci balonç.

aerotriangulace, ur�ování geodetických souÍadnic m�Íických bodç ze vzáj. se pÍe-

krývajících leteckých sním kç.

Aesculaceae 5 jírovcovité

Aesculapius 5 Asklépios

Aetius Flavius [écius], asi 390!454, západoÍím . vojevçdce; 451 porazil Huny na Kata-

launských polích.

afázie, ztráta nebo porucha Íe�i, vzniklá narušením  Íe�ových oblastí mozku.

afekt, krátkodobá intenzivní em o�ní reakce doprovázená výraznými motorickými,

mimickými a vegetativními projevy.

afélium , afel, odsluní !  bod na dráze t�lesa obíhajícího kolem  Slunce, v kterém je

vzdálenost t�lesa od Slunce nejv�tší. 5 apsida; perihélium

affettuoso [afetuózo, it.], � hud. vzrušen�, s citem .

Afghánci, souhrnné ozn. obyvatel Afghánistánu (15,6 mil., 1990), tvoÍené více než 20

národnostmi. Nejpo�etn�jší Paštunové (tzv. vlastní A., 8,15 mil.), Tádžikové (3,17 mil.),

Hazárové (1,36 mil.), Uzbekové (1,36 mil.). V�tšina Afgháncç jsou muslimové (74 %

sunnité). PÍevážn� zem�d�lci a chovatelé dobytka.

Afghánistán  [-ny-], Islám ský stát Afghánistán, paštsky De Afghanistan Islam i Daulat,

darijsky Daulate Islami Afghanistan !  vnitrozemský stát v jihozáp. Asii; 652 090 km²,

23,48 mil. obyv. (1995), hl. m . Kábul. !  Vnitrozemský, pÍevážn� hornatý stát. Jih územ í

je aridní, s pís�itými a kam enitými poušt�mi. Podnebí subtrop. kontinentální, pÍevážn�

suché. PÍevažuje suchomilné pouštní a stepní rostlinstvo. !  M ezi Afghánci jsou nejpo-

�etn�jší Paštunové (55 % ), Tádžikové (20 % ), Uzbekové (9 % ), Hazárové (9 % ). Ú Í. jaz.

paštština a afghánská perština (darí). Náb. islám. StÍední délka života 45 let, kojenecká

úmrtnost 165 ‰  (1995). !  Rozvojový agrární stát s ekonomikou rozvrácenou dlouho-

letou ob�. válkou; hodnotou HNP se Íadí mezi nejchudší státy (765 US $/obyv., 1995).

Stát. dluh 1,5 mld. US $ (1987). !  Zem�d. využívá 12,4 %  rozlohy (dalších 46 %  past-

viny); prim itivní výr. metody, nutné zavlažování. PÍevažuje rostl. produkce; hl. plodiny

obilniny (pšenice), zelenina, brambory, cukrová tÍtina a Íepa, olejniny a bavlník. Pastev-

ní chov ovcí, koz a skotu; asi 10 %  obyvatel ko�uje. 

!  T�ží se zemní plyn, uhlí, kam enná sçl, polodrahokamy, zlato. Prçm. text. (zpracování

bavlny a vlny), potr., chem. (hnojiva), stav. hmot. Ìemesla. !  Ì ídká dop. sít,; �ást.

splavná Íeka Amudar'ja; mez. letišt� Kábul a Kandahár. !  Vyváží se zejm . ovoce, kober-

ce a rohože, zemní plyn, kçže, vlna, bavlna. M�n. jed. 1 afghání (AFA) = 100 púlç. !

Stát. zÍízení: islám ská republika, nejvyšší pÍedstavitel prezident. Dvoukomorové Nár.

shromážd�ní (Šúra, od 1992 rozpušt�no). !  Správní �len�ní: 31 provincií (vilájat).

Afghánistán!d�jiny

3.!7. st. sou�ást Ííše Sasánovcç

asi 1221 � ingischánçv vpád

asi 1398 Tímúrçv vpád

od 16. st. sou�ást Ííše M ughalç

1747 samostatná afghánská Ííše

1838!42 první anglo-afghánská válka

1878!80 druhá anglo-afghánská válka

1885 Rusko uznalo brit. vliv v Afghánistánu

1919 vyhlášena nezávislost (uznána sov. vládou, neuznána brit. vládou); tÍetí

anglo-afghánská válka

1933!73 vláda krále Záhir Šáha (*1914)

1973 svržena monarchie, vyhlášena republika

1977 vznik Lid. dem . strany Afghánistánu (kom . levice !  LDSA)

1978 státní pÍevrat, LDSA se zmocnila vlády

1979 roztržky a frak�ní boje v LDSA vedly k prokom. palácovému pÍevratu,

jenž 28.12. vyústil v žádost o sov. voj. zásah

1979!89 sov. intervence v A., ob�. válka

1989 po vnitropolit. zm�nách v Sov. svazu stažena sov. vojska, pokra�ování

ob�. války mezi stoupenci kábulského kom. režimu a islámskou opozicí

1992 Kábul dobyt islámskými bojovníky; po�átek vojenského soupeÍení o moc

mezi vít�zi; prez. Nadžíbulláh (1947!1996) zbaven moci, v �ervnu

zvolen prez. B. Rabbání (*1940)

1993 pokra�ování voj. srážek mezi umírn�nými a fundamentalisty; v lednu

schváleno nové státní zÍízení založené na islámu a sestaven prozatímní

parlament; v �ervnu ustavena koali�ní vláda

1994 t�žké boje mezi voj. jednotkam i prez. Rabbáního a prokom . povstalci

1996 voj. pÍevrat; u moci islámští fundamentalisté (hnutí Taliban, zavedeny

islámské zákony; obsazen Kábul, popraven býv. prez. Nadžíbulláh,

jednání o pÍím�Íí neúsp�šná

1997 zal. opozi�ní seskupení proti Talibanu !  Nár. islámská fronta pro osvo-

bození Afghánistánu
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PÍíklad afinního zobrazení

afghánská literatura, literatury národç a národností Afghánistánu. Písemnou podobu

mají paštská (a. l. v užším  smyslu) a darí (do 19. st. splývala s perskou). Nejst. paštskou

písemnou památkou je Život svatých Sulajmána M aku (13. st.); mezi klasiky patÍí B .

Ansárí (asi 1525!1585) a Chušhál Chatak (1613!1689); v moderní literatuÍe nejvýzn.

G. Ulfat (1909!1977), S. Lájik (*1930), B. Šafíjí (*1931). V moderní darí literatuÍe se

prosadili M . Tárzí (1868!1935) a A.  Bétáb (1888!1969). N�kteÍí autoÍi tvoÍí v obou

jazycích.

afilace, obch. spole�nost zÍízená v zahrani�í mateÍským podnikem. Z právního hlediska

(na rozdíl od filiálek) je a. samostatný subjekt bez zjevného spojení s mateÍským

podnikem .

afinita [-ny-], podobnost; � mat. speciální pÍípad zobrazení euklidovského prostoru do

sebe. StÍed každé dvojice bodç se zobrazuje na stÍed jejich obrazç, obrazem rovnob�žek

jsou rovnob�žky; � chem. schopnost chem . látek slu�ovat se s jinou látkou nebo �ásticí;

�ím  je hodnota a. v�tší, tím  rychleji probíhá chem . reakce.

afinní geom etrie, geometrie studující ty vlastnosti objektç, které se nem�ní pÍi afinit�.

afirmace, kladné tvrzení, ujišt�ní, pÍisv�d�ení.

afix, gramatický m orfém (prefix, infix, sufix), který se pÍipojuje ke koÍeni slova.

AFL  5 Americká federace práce

aflatoxiny, toxiny produkované n�kterým i mikroorganismy (plísn�mi) ve žluknoucích

potravinách a krmivech (káva, burské oÍíšky); mnohé a. mají karcinogenní ú�inky. 5

Aspergillus

afonie [-ny-], ztráta hlasu, nej�ast�ji se vyskytující pÍi zán�tu nebo porušení hlasivek

nebo pÍi zán�tu hrtanu.

aforismus, lit. forma v�tšinou o jedné �i dvou v�tách, vyjadÍující vtipn�, napÍ. formou

paradoxu, obecnou pravdu fil., psychol., morální.

africká hudba a) hudba obyvatel celého afr. kontinentu (i arabskoislámská); b) lidová

hudba �erných obyvatel Afriky, spjatá s kultovními obÍady a prací. Žánrov� a typov�

je zna�n� rozrçzn�ná, pÍevládá rytm us, v tónovém systému pentatonika. �asto je vo-

kální, z hudebních nástrojç (z bambusu, kmenç stromç, plodç tykvovitých rostlin, slono-

viny a kçží) používány zejm. bicí, dechové a strunné drnkací. Ve 20. st. se rozvíjí

profesionální hudba.

africké jazyky, asi 700!1 000 jazykç obyvatel Afriky. D�lení: jazyky záp. Afriky,

jazyky centrálních afr. plošin, jazyky vých. a stÍ. Afriky (bantuské), jazyky sev. Afriky,

afroasijské (hamitosemitské), jazyky již. Afriky (khoisanské). V Africe jsou �asté

kreolské jazyky a jazyky typu lingua franca: Pidgin English a Íada jazykç širší nadetnic-

ké komunikace, napÍ. svahilština a hauština.

africké výtvarné um�ní, um�ní zahrnující tvorbu tradi�ní i na ni úzce navazující sou�.

um�ní. Charakteristická je pÍevaha plastiky a um. Íemesla. Nejst. jsou prehist. a

starov�ké skalní m alby a rytiny, nej�ast�jším  projevem obÍadní masky, figury pÍedkç

a fetiše; krom� náb. a m agických soch existují i sv�tské, zejm . ozdobné užitkové

pÍedm�ty. Charakteristická je vertikalita, symetrie, stati�nost, deformace proporcí a

transformace detailç do geom. forem. Ovlivnilo evr. um. sm�ry pÍelomu 19. a 20. století.

Zam�Íuje se na aktuální problémy afr. života, pÍevažuje figurální tvorba, �asto pÍe-

jímající tradi�ní expresivní nadsázku a používající tradi�ní symboly.

Africký národní kongres, angl. African National Congress, ANC !  nejstarší �ernošská

polit. organizace v JAR; zal. 1912. Ideov� spjat s Jihoafrickou KS. Pçv. cílem  bylo

zakotvení práv �ernochç do ústavy JAR, 1961 zahájil ozbrojený boj s cílem násilného

svržení b�lošské vlády. 1960!90 v ilegalit�, od 1990 v �ele hnutí za odstran�ní b�lošské

nadvlády a zakotvení volebního práva pro všechny ob�any JAR, od vít�zství v prvních

všerasových volbách 1994 vládnoucí polit. subjekt v JAR; od 1997 pÍedseda T. M beki

(*1942).

Africký roh 5 Som álský poloostrov

Afrika, druhá nejv�tší pevnina na Zemi, pÍevážn� na vých. polokouli, s 75 %  v trop.

pásmu, mezi oceány Atlantským a Indickým ; 30,3 m il. km ² (20,3 %  souše Zem�), 748

mil. obyv. (12,9 %  sv�t. populace, 1996), vykazuje nejv�tší ro�. pÍírçstek obyv. (3 % ,

1985!90), hustota zalidn�ní 24,7 obyv./km²; podíl m�stského obyv. 34 %  (1990). Od

Evropy odd�lena Gibraltarským prçlivem , s Asií souvisí Suezskou šíjí. M alá �lenitost

pobÍeží. Základem geologické stavby je afr. štít, který byl rozlámán a zprohýbán. PÍeva-

žují náhorní plošiny a roviny, nejvyšší horský masiv Kilimandžáro (Uhuru, 5 895 m).

Podél obratníkç rozsáhlé pouštní oblasti, nejv�tší Sahara. StÍ. výška pevniny 750 m ,

nejnižší bod Assalská proláklina !155 m. Nejv�tší vodní toky Nil, K ongo, Niger,

Zam bezi; tÍetinu povrchu tvoÍí bezodtokové pánve. Ve Východoafr. pÍíkopu rozlehlá

jezera. Podnebí rovníkové, subekvatoriální, trop., sev. a již. �ást pÍechází do subtropç.

Afrika-Korps, bojový svazek W ehrmachtu zformovaný 1941 v Libyi pod vedením gen.

E. Rommela. Po porážce u al-Alamejnu 1942 ustoupil do již. Tuniska, kde s 5. tankovou

armádou a it. armádou 1943 vytvoÍil skupinu Afrika, která 13.5.1943 kapitulovala.

afrikaans 5 germánské jazyky

afrikán  5 aksamitník

Afrikánci, dÍíve Búrové, vl. jm. Afrikaner !  potomci holandských usedlíkç v JAR a

okolních státech. Jazyk afrikaans. V�Íící hlavn� protestanti.

afrikanistika [-nysty-], obor zabývající se jazyky, historií a kulturami afr. národç.

afroasijské jazyky, hamitosemitská (semitohamitská) jaz. rodina; zahrnují sev. Afriku

a Blízký východ !  �lení se na jazyky: 1. semitské (Arab. poloostrov, M ezopotámie,

Sýrie); 2. egyptštinu; 3. kušitské (sev. A frika, okolí jezera �ad). Ze semitských jsou

dçležité: hebrejština (od 6. st. pÍ. n. l. zatla�ována aram ejštinou, v 18. st. oživena),

aramejština (zbytky dialektç se zachovaly v �ástech Iráku, Libanonu a Zakavkazska,

aramejsky psány �ásti Bible), syrština (pçvodní název pro aramejštinu, v užším smyslu

název nejvýzn. aramejského dialektu z okolí Urfy v Turecku), arabština (náÍe�í se liší

od moderní arabštiny, úÍ. jazyka Íady státç v sev. a sz. Africe a na Blízkém východ�),

ze 70!90 etiopských jazykç �ást náleží ke kušitským, v�tšina k semitským. Samostatnou

Agáve

podskupinu tvoÍí egyptština s vývojovými fázemi: stará egyptština (32. až 22. st. pÍ. n.

l.), stÍední !  klasická egyptština (22. až 16. st. pÍ. n. l.), novoegyptština (16.!8. st. pÍ.

n. l.), démotština (9. st. pÍ. n. l.!5. st. n. l.), poslední fází je koptština (od 3. st., od 7. st.

vytla�ována arabštinou, ješt� v 17. st. živá, v sou�asnosti jazyk koptské církve); jako

písmo se postupn� užívaly hieroglyfy a jejich další vývojové formy (písmo hieratické,

dém otické), koptština psána upraveným  Íec. písmem. Berberskou skupinu tvoÍí asi 300

jazykç. Kušitské jazyky se vyskytují zejm . v Etiopii a Somálsku (somálština). Z

�adských jazykç je znám a zejm. hauština (užívaná v záp. a stÍ. Africe jako obch. jazyk

!  lingua franca).

Afrodita [-dy-], Afrodíté !  � Íec. mytol. bohyn� lásky; zrozena z m oÍské p�ny. Sym bol

ženské krásy, nev�rná manželka Héfaistova. 5 Venuše

afrodiziaka [-dy-], prostÍedky zvyšující pohlavní touhu a aktivitu.

Ag  5 stÍíbro

agalakcie, neschopnost mlé�né žlázy produkovat mléko. Vyskytuje se obv. bezprostÍedn�

po porodu, ale i v kterékoli fázi laktace. Je zpçsobena vývojovým i porucham i, zm�nam i

v �innosti nervové a endokrinní soustavy, závadam i ve výživ�, chorobami. 5 hypogalak-

cie

Agam em nón, � Íec. mytol. mykénský král; otec Ifigenie, Élektry a Oresta. Vedl Íec.

vojsko proti Tróji, po návratu zabit manželkou Klytaiméstrou a jejím  milencem

Aigisthem .

agam ogonie 5 agamospecies

agam ospecies, organismy rozmnožující se pouze nepohlavn�. Nový jedinec vzniká z

t�lesných bun�k. Protože nedochází ke splývání rçzných pohlavních bun�k, ozn. se tento

zpçsob rozm nožování jako agamogonie nebo monogonie.

agam ovití, �ele(  z tÍídy plazç zahrnující stÍedn� velké ješt�ry s rohovitými výrçstky,

límci nebo hÍebeny. Živí se hl. hmyzem , žijí ve stÍ. Asii, v Africe, Austrálii a jv. Evrop�.

Agana, Agaña !  správní stÍedisko o. Guam v M arianách; 4 800 obyv. (1990). Vývoz

trop. plodin, mez. letišt�.

agapé [Íec., láska] a) v kÍ. u�ení výraz pro Boží sebeob�tovnou lásku a její odezvu

v život� v�Íících; b) (množné �íslo agapai), ozn. pro „hody lásky“ (spole�né stolování),

jež v po�. kÍ. provázely bohoslužbu jako výraz vzájemnosti a starosti o chudé.

agar 5 Gelidium

Agaricales 5 lupenaté houby

Agassiz 5 W innipežské jezero

Agavaceae 5 agávovité

agáve, rod jednod�ložných rostlin z �eledi agávovitých. A. am erické, bylina s pÍízemní

rçžicí velikých tuhých zašpi�at�lých a na okraji ostnitých listç. Kvete po mnoha (až 30)

letech, po odkv�tu odumírá.

agávovité, Agavaceae !  �ele(  trop. jednod�ložných rostlin. Byliny s dÍevnat�jícím

stonkem, podlouhlými tuhými listy a oboupohlavnými kv�ty. Plod je tobolka �i bobule

(agáve, sanseviéra).

agens, �initel, pçvodce; � jaz. log. podm�t �innosti ve v�t�. 5 patiens; � lék. ú�inná látka,

pÍí�ina chorobného procesu, pçvodce nem oci, napÍ. m ikroorganismus, který je pÍí�inou

infek�ní nem oci.

agentura  5 tisková agentura

aggiornam ento  [adžor-, it.], zdnešn�ní !  program otevÍení Íímkat. církve požadavkçm

dnešní doby. Vyty�il jej papež Jan XXIII. (1881!1963, papež od 1958) pro II.

vatikánský koncil (1962!65).

Aginský burjatský autonom ní okruh, v Ruské federaci v � itské oblasti; 19 000 km²,

79 000 obyv. (Burjati, Rusové; 1993), správní stÍedisko Aginskoje. Chov skotu a ovcí.

T�žba a obohacování rud vzácných kovç. Prçm. dÍevaÍský.

Agion O ros 5 Athos

agitace, programové šíÍení, cílené pÍesv�d�ování; získávání stoupencç.

agitato  [adžitáto, it.], � hud. prudce, bouÍliv�.

aglom erace, seskupení, shlukování; � geogr. seskupení velkého po�tu obyv. (sídelní a.)

nebo prçm. zaÍízení (prçm. a.) v ur�ité �ásti krajiny, bez ohledu na správní hranice. 5

konurbace; � hut. a. rud !  spojování drobné nebo jem n� m leté rudy spékáním .

aglom era�ní sm�s, m írn� navlh�ená sm�s jem n� m letých a drobných rud (do 10 mm) s

jem n� m letým palivem (až 3 mm), popÍ. jinými pÍísadam i (vápenec, vratný aglomerát,

okuje).

aglom erát, � petrologie pyroklastická hornina z lávových útržkç, sope�ných bomb, lapil

a sope�ného popele; � hut. spe�enec !  dostate�n� pevná, pórovitá a snadno re-

dukovatelná kusová hmota vznikající spékáním aglomera�ní sm�si.

agloporit, um�lé kamenivo, pórovité plnivo do betonu vyráb�né spékáním létavého

popílku.

aglutinace [-ty-], shlukování, pÍipojování �ástic (bun�k, krvinek, bakterií), reakce mezi

antigenem  a protilátkou; diagnostická metoda napÍ. u infek�ních nemocí k ur�ení

protilátek v séru nemocných.

aglutina�ní jazyky  5 jazyková typologie

Agnon  Šm uel Josef, 17.7.1888!17.2.1970, vl. jm . CzaczkeÕ, hebr. prozaik píšící anglic-

ky; od 1908 žil v Palestin�, Berlín� a Izraeli. �erpal z rodného hali�ského prostÍedí, lí�il

rozklad východoevr. židovství. Nc (1966).

agnosticism us [-ty-], � fil. názor popírající možnost poznání sv�ta, zvl. poznání podstaty

11



 

Rýžování zlata, dÍevoÍez podle G. Agricoly

v�cí. Pro poznání je podle a. dostupná pouze oblast jevç !  to, co je získáno bezprostÍed-

ní zkušeností.

agogika, tempové zm�ny vznikající pÍi interpretaci skladby; nejsou vyjádÍeny notam i,

nýbrž slovn� (napÍ. accelerando).

agónie [-ny-], stav pÍed smrtí vyzna�ující se ztrátou v�domí a poklesem životních funkcí.

agora, v ant. Íec. m�stech nám�stí sloužící za shrom aždišt� a tržišt�. Kolem stály správní

budovy, chrám y, oltáÍe, sochy a sloupoÍadí.

agorafobie, psychická porucha vyzna�ující se chorobným strachem ze vstupu do veÍ.

prostor (strach z cestování ve veÍ. dop. prostÍedcích, z ú�asti na shrom ážd�ních). PatÍí

sem i klaustrofobie, tj. strach z pobytu v uzavÍeném prostoru.

Ágra, }gra !  m . v Indii v Uttarpradéši na Í. Jamun�, 157 m  n. m .; 899 195 obyv. (1991).

Prçm. bavlnáÍský, obuvnický, potravináÍský. Ìemesla (koberce, kamenosochaÍství).

Univerzita. Arch. památky: Perlová mešita (1646!53), opevn�ný palácový komplex

�ervená pevnost z pol. 17. st. (pam átka sv�t. kulturního d�dictví UNESCO). 5 Tádžma-

hal. !  V 15. st. pevnost. Od 2. pol. 16. st. hl. m . M ughalç, 1803 dobyta Brity. 1857 až

1859 jedno z center povstání sipáhiç.

agraciace 5 m ilost

agrafie, chorobná ztráta schopnosti psát písmena (znaky), obv. jako dçsledek poškození

center v kçÍe mozkové. Symptom poruch CNS.

agranulocyty, bílé krvinky s velkým ne�len�ným jádrem, jejichž cytoplazma neobsahuje

specifická zrní�ka (granula).

agrární strana 5 Republikánská strana zem�d�lského a malorolnického lidu

agravace, zám�rné zveli�ování obtíží, napÍ. chorobných pÍíznakç. Není totožná se

simulací.

agregace, seskupování; � log. vznik souhrnu stejnorodých entit, kde existence náleží jak

souhrnu vcelku, tak každé entit�. Tím se liší od množin (tÍíd), jež individua sjednocují

podle vlastností náležících každém u individuu; � sociol. nahodilé a do�asné, pouze

statist. vznikání souhrnu jedincç (na rozdíl od skupiny) bez specifické soc. vazby; �

chem. spojování malých dispergovaných �ástic ve v�tší celky, agregáty; � zool. náhodn�

vzniklý souhrn zvíÍat, napÍ. živo�ichové u zdroje potravy. Chování, které vede k trvalé-

mu nebo do�asném u shrom ážd�ní jedincç na ur�itém  míst�, se nazývá agrega�ní a mçže

být podmín�no feromony; � bot. druhov� nevytÍíd�ný a neustálený porost na nov�

uvoln�né ploše (na náplavu Íeky, skládce, lesní pasece). A. je �asto tvoÍena rostlinam i,

jejichž semena se šíÍí v�trem .

agrega�ní chování 5 agregace

agregát 5 agregace

agregátní poptávka, celk. pen�žní výdaje v ekonom ice, tj. výdaje dom ácností, firem ,

státu a zahr. subjektç za dané období.

agrém ent [agrem an, fr.], schválení; � mez. právo souhlas pÍijímajícího státu s fyzickou

osobou, kterou jiný stát navrhuje jako svého dipl. zástupce v pÍijímajícím  stát� (vysí-

lající stát si pro ni m usí vyžádat a. pÍed jejím  jmenováním). Podle VídeÁské úmluvy o

dipl. stycích z 18.4.1961 se žádá pro velvyslance a vyslance, u n�kterých zemí i pro voj.

a let. pÍid�lence.

agrese, � mez. právo  použití ozbrojené síly státem zejm. proti svrchovanosti, územní

celistvosti �i polit. nezávislosti jiného státu, napÍ. invaze, voj. okupace, blokáda pÍístavç

�i pobÍeží ozbrojenými silami. M ez. právo (Charta OSN ) a. zakazuje; � soc. psychol.

fyzické napadení �i úto�né jednání vç�i jiné osob�; v psychoanalytickém pojetí pova-

žována za jednu z reakcí na frustraci.

agresivita, � zool. tendence živo�ichç k napadání jedincç téhož druhu (vnitrodruhová a.)

nebo jiných druhç (mezidruhová agresivita). Chování spojené s t�mito projevy pÍi hájení

teritoria, zdroje potravy, mlá(at aj. se ozn. jako agresivní chování; � psychol. zám�rné

fyzické nebo verbální poškozování jiné osoby, resp. živé bytosti.

agresivita prostÍedí, vlastnost prostÍedí, které pÍi styku s látkam i, hl. kovy, zpçsobuje

jejich postupné znehodnocení korozí. Exhalace a kyselý déšt, rozrušují n�která staviva

nadzemních �ástí a agresivní podzemní voda vyžaduje nákladné izolace.

Agricola [agrikola] Georgius, 24.3.1494!21.11. 1555, vl. jm . Georg Bauer, n�m. lékaÍ,

m ineralog, pÍírodov�dec. Položil zákl. hornictví, hutnictví, m ineralogie, prac. lékaÍství.

Hl. dílo De re metallica libri XII (Dvanáct knih o hornictví a hutnictví) podává systema-

tickou klasifikaci minerálç a kovç na zákl. jejich vlastností.

Agrippa, M arcus Vipsanius A. !  63!12 pÍ. n. l., Íím . vojevçdce a politik. Pom ohl

Octavianovi zvít�zit nad S. Pompeiem a M arkem  Antoniem (napÍ. u Aktia). Ur�en jeho

nástupcem, ale pÍed�asn� zem Íel.

agrobiocenóza, spole�enstvo rostlin, živo�ichç a m ikroorganismç vyskytujících se na

zem�d. obd�lávané pçd�.

agroekologie, ekologie se zvláštním zam�Íením na zem�d�lsky využívaný krajinný pros-

tor.

agronom ie, nauka zabývající se zem�d. výrobou. Zahrnuje rostl. výrobu a agrotechniku.

agrotechnická lhçta  [-ny-], �asové období, ve kterém se provádí ur�itý agrotech. zásah

(orba, setí) za ú�elem zajistit pÍíznivé podmínky pro rçst a vývoj plodin a vytvoÍit

pÍedpoklady pro stabilizované výnosy jakostních produktç.

agrotechnická kázeÁ  [-ny-], dodržování agrotech. opatÍení, lhçt v kvalit� a �ase, odpo-

vídající stanovištním  podmínkám a požadavkçm plodin.

agrotechnika [-ny-], soustava p�stitelských opatÍení a) základních, provád�ných podob-

ným zpçsobem u v�tšiny p�stovaných plodin (osevní postup, zpracování pçdy); b) spe-

ciálních, podle jednotlivých druhç  plodin od pÍípravy pçdy až po sklizeÁ, nebo podle

použití produktç, které poskytují (kukuÍice p�stovaná na zrno, na siláž nebo na zelenou

hmotu, píci). 5 pratotechnika

Aguascalientes [agvaskaljentes], spolkový stát M exika v centrální �ásti na M ex. plošin�;

5 471 km², 719 650 obyv. (1990), správní stÍedisko m. Aguascalientes. Hust� zalidn�ná

zem�d.-prçm. oblast.

Ahaggar, pohoÍí sope�ného pçvodu v Africe, v alžírské SahaÍe; Tahat 2 918 m .

ahinsá 5 džinismus

ahistorismus, podcen�ní vývojového (historického) hlediska, obv. historických východi-

sek a faktç, d�jin nebo d�jinné zkušenosti vçbec. N�kdy jde o nepÍim�Íené nebo ú�elové

podÍízení hist. poznatkç n�jaké ideji, ideologii, teorii.

Ahlfors [alfor] Lars Valerian, 18.4.1907!1996, am. matematik. Hl. práce z teorie funkcí

komplexní prom�nné, teorie kvazikonformních zobrazení, teorie Riemannových ploch.

Ahmadábád, Ahm ad~b~d !  m . v Indii v Gudžarátu na Í. Sábarmatí, 49 m  n. m .; 2,87

mil. obyv., aglomerace 3,30 mil. obyv. (1991). StÍedisko obchodu a text. prçmyslu

(bavlna, hedvábí). Dv� univerzity (1949). !  Zal. 1411.

Aho Juhani, 11.9.1861!8.8.1921, finský spisovatel. Autor real. rom ánç (Rautatie !

Železnice), ovlivn�n fr. naturalismem a nár. romantismem (romány Pastorova dcera,

Juha).

Ahváz, Ahv~z !  m. v jz. Íránu v Mezopotam ské nížin� na Í. Kárún; 828 380 obyv.

(1994). Správní stÍedisko provincie Chúzestán. Centrum  t�žby, zpracování a obchodu

ropou; ropovod. Prçm. petrochem ., stroj., hut. (válcovna). Žel. spojení s pÍístavem Ban-

dar-e Chomejní. Letišt�. !  Na m íst� achajm enovské Tareiany zbudoval v 1. pol. 3. st.

Ardašír I. m�sto Hormuzd Ardašír. Po dobytí Araby v 7. st. pÍejmenován na Ahváz.

Achaia [achaja], krajina na sev. Peloponésu obývaná od konce 2. tisíciletí pÍ. n. l. Achaji.

280!146 pÍ. n. l. zde existoval achajský spolek. Po porážce Ì ímany podÍízena m ístodr-

žiteli v M akedonii. 27 pÍ. n. l. vznikla samostatná provincie A. se sídlem v Korintu.

Achajmenovci, první perská dyn., vládnoucí od po�. 7. st. do 330 pÍ. n. l. Za zakl. je

považován Kýros II. Starší, význ. pokra�ovatelé: Kambýsés (asi 559!522 pÍ. n. l.),

Dareios I. Veliký, Xerxes I., Artaxerxes I., poslední A. Dareios III.

Achajové, pçv. Íe�tí obyvatelé Achaie; u Homéra ozn. všech Ìekç, kteÍí bojovali u

Tróje. N�kdy název všech Ìekç v období mykénské kultury.

achajský spolek, svazek rovnoprávných Íec. obcí, vytvoÍený 280 pÍ. n. l. na sev. Pelopo-

nésu. V �ele spolku stál každoro�n� volený stratégos. A. s. byl rivalem M akedonie,

aitólského spolku a Sparty. Zanikl 146 pÍ. n. l. po dobytí Korintu Ì ímany.

achát, � miner. jem n� až hrub� proužkovaná odrçda chalcedonu; stÍídav� rçzn� zbarvené

proužky (�ervené, hn�dé, zelené, bílé i bezbarvé). Drahý kámen.

Achebe [ašebe] Chinua, *15.11.1930, nigerijský spisovatel píšící anglicky. Autor

genera�ních rom ánç (Už nikdy klid) zachycujících vývoj západoafr. spole�nosti od

konce 19. století.

Acherón, � Íec. mytol. podsv�tní Íeka vzdechç, pÍes niž pÍevážel Charón zem Íelé do

podsv�tí. 5 Léthé; Styx

Achetaton  5 Achnaton

Achilles, Achilleus !  � Íec. mytol. Íec. hrdina trojské války. M atka ho po narození

ponoÍila do Íeky Styx, takže byl zranitelný jen na pat�, za kterou ho držela a do níž ho

zasáhl Paridçv šíp. Odtud Achillova pata !  snadno zranitelné místo.

Achillova šlacha, tendo Achillis !  úponová šlacha trojhlavého svalu lýtkového, pÍipojená

vzadu na kost patní.

Achmadulinová Bella (Isabella) Achatovna, *10.4.1937, rus. básníÍka. Autorka milostné

a psychol. poezie (Mçj rodokmen, Sad).

Achmatovová Anna Andrejevna, 23.6.1889!5.3. 1966, vl. jm. Gorenková, rus. básníÍka;

pÍedstavitelka akm éismu v komorní a tragické lyrice (Bílé hejno) i epických skladbách

(Rekviem, Poéma bez hrdiny).

Achnaton, pçv. Amenhotep IV. !  eg. panovník (asi 1364!47 pÍ. n. l.) z XVIII. dynastie.

Prosazoval náb., správní i kult. reformy proti kn�žím boha Am óna. Zavedl božstvo

Atona a vybudoval nové sídelní m . Achetaton. Po A. smrti byl obnoven Am ónçv kult

a památky na „kacíÍského“ panovníka ni�eny. 5 Nefertiijti; Nová Ííše; Tutanchamón

achrom át, opt. soustava nejmén� ze dvou �o�ek sestavených tak, že koriguje otvorovou

a chromatickou vadu. 5 apochrom át; planachromát

acht, Ííšský acht !  Ííšská klatba; v Íímskon�m. Ííši nejvyšší trest užívaný od 12. st.,

ud�lovaný zpravidla císaÍem. V�tšinou spojen i s círk. klatbou (exkomunikací) a propad-

nutím  Ííšských lén.

Achundzadë [achundzade] M irzá Fäthali, rus. Achundov !  12.7.1812!10.3.1878,

ázerbájdžánský spisovatel (povídky, komedie), filozof a nár. buditel.

AI 5 Amnesty International

AIDS, angl. Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání

imunity !  smrtelné onemocn�ní, jehož pÍí�inou je infekce virem lidské imunodeficience

(HIV). V pozd�jších stadiích infekce HIV dochází k t�žkým poškozením imunitního

systému, vedoucím ke zvýšené vnímavosti organismu vç�i infekcím nebo k neobvyklým

formám  nádorového bujení (Kaposiho sarkom, lymfom mozku).

Aigisthos 5 Klytaiméstra; Orestés

Aiken  [ejkn] Howard, 9.3.1900!14.3.1973, am. matematik. Zabýval se aplikovanou

matematikou, výpo�etní technikou a automatickým zpracováním dat. Podílel se na

konstrukci prvních elektronických po�íta�ç Íady M ARK.

aikido, jap. systém sebeobrany beze zbran�, podobný džudu.

Aineiás 5 Aeneas

Aiolové, jeden z hl. Íec. km enç tvoÍících mykénskou kulturu. Po jejím  pádu a vlivem

tlaku Dórç kolonizovali A. sz. pobÍeží Malé Asie (zv. Aiolis) s centrem na o. Lesbos.

air condition  5 klimatiza�ní zaÍízení

Aïr!Ténéré [értenere], národní park v Nigeru; zahrnuje horský masiv Aïr s vysokohor-

skou pouští (do 2 012 m n. m .) a erg Ténéré. Pam átka sv�t. pÍír. d�dictví UNESCO.

airbag 5 bezpe�nostní vak

Aischylos, 525!456 pÍ. n. l., Íec. dram atik; pÍedstavitel atické tragédie. Zavedením

druhého herce umožnil dialog a dram . akci. Zachovalo se sedm tragédií: Prosebnice,

Peršané, Sedm proti Thébám, Upoutaný Prométheus a trilogie Oresteia .

Aisópos, Ezop !  asi 6. st. pÍ. n. l., Íec. autor bajek. Prozaické zvíÍecí bajky sebrány ve

4.!3. st. pÍ. n. l. Autorem lat. veršovaného zpracování je Phaedrus.

aitólský spolek, ve 4. st. pÍ. n. l. svazek malých m. obcí v Aitólii s dem. zÍízením, od 3.

st. pÍ. n. l. se pÍipojily další oblasti stÍedního Ìecka a n�které ostrovy. V �ele stál volený

stratégos; zahr. politika byla v�tšinou nam íÍena proti Makedonii a achajskému spolku.

279 pÍ. n. l. odrazil nápor Keltç. Za mak. válek na stran� Ì íma, pak spojenci SyÍanç

proti Ì ímu, 187 pÍ. n. l. Ì ímany rozpušt�n.

Aizoaceae 5 kosmatcovité
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Akant (detail)

ajatolláh  [arab., znamení boží]; náb. titul pro význ. znalce Koránu  a islámského práva

u šíitç; ud�luje jej shromážd�ní ajatolláhç. V šíitském  sv�t� je asi 1 200 a. (v�tšina z

nich pçsobí v Íránu). V Íránu titul nejvyššího duchovního a polit. vçdce.

Ajjúbovci, panovnická dyn. kurdského pçvodu; zakl. Sálah ad-Dín 1171 po svržení

Fátimovcç. Vládli v Egypt�, Jemenu, sev. M ezopotámii a Sýrii. Svrženi 1250 M amlúky

a n�které ajjúbovské rody M ongoly. Vedlejší v�tve vládly v okrajových územích do

1342.

Ajm arové, vl. jm . Ajmara !  etnikum v Bolívii a již. Peru u j. Titicaca (2,4 mil., 1990).

Jazyk tvoÍí rodinu ajm ara; formáln� kÍest,ané (Íímští katolíci). Vysp�lé zem�d�lství. V

15. st. podrobeni Inky.

Ajní [ajný] Sadriddín, 27.4.1878!15.7.1954, tádžický spisovatel, lit. historik a filolog;

zakl. novodobé tádžické a uzbecké prózy (Bucharští kati, Otroci, LichváÍova smrt,

Vzpomínky).

Ajtm atov  � ingiz, *12.12.1928, kyrgyzský a ruský spisovatel. Od prvotiny Džamila se

prosadil lyrickým  stylem a dçrazem na etickou problematiku (Bílá lo( , Sbohem, živote,

A v�ku delší bývá den, Popravišt�).

Ajuthja  [ajutja], A judhja !  1350!1767 thajské království, hl. m . Ayutthaya, 1564!86

ovládnuto a 1767 vyvráceno Barmánci. Podle khm erské pÍezdívky Thajcç také nazývá-

no Siam. 5 Krungthep

Ajvaz M ichal, *30.10.1949, �. spisovatel. Autor fil. poezie (Vražda v hotelu

Intercontinental) a fantaskních próz (Návrat starého varana, Druhé m�sto).

Ajvazjan  Aghasi, *7.9.1925, arménský spisovatel. Autor novel a psychol. povídek s

pçsobivým koloritem  a sklonem  k absurdit�.

Ajvazovskij Ivan Konstantinovi�, 29.7.1817!1.5. 1900, rus. malíÍ arménského pçvodu.

V marínách zachycoval mohutné pÍír. d�je a dynam ické sv�telné úkazy.

Akaba, Al'Aqabah !  m . v Jordánsku u A kabského zálivu Rudého m oÍe; 37 400 obyv.

(1986). Výr. um�lých hnojiv. Jediný nám. pÍístav státu dçl. i pro Irák. Kone�ná stanice

žel. trati z Am mánu.

Akabský záliv, angl. Gulf of Aqaba !  v sv. �ásti Rudého m oÍe mezi Arab. a Sinajským

poloostrovem ; dl. 170 km, max. šíÍka 29 km. Tektonického pçvodu. PÍístup Izraele (pÍí-

stav Ejlat) a Jordánska (Akaba) k Rudém u m oÍi. Od 1994 spole�ný program Izraele,

Jordánska a Egypta na ochranu korálových útesç.

akácie 5 kapinice

Akadémia, pçvodn� háj v Athénách nazvaný podle héroa Akadéma, kde asi 387 pÍ. n.

l. založil Platón fil. školu (Platónská akadémia), která jako náb. spolek (thiasos) v �ele

se scholarchou (pÍedstaveným) sehrála podstatnou roli ve vývoji starov�ké filozofie i

v�dy.

akadem ie, název v�d. nebo výchovné instituce, odvozený z Platónovy Akadémie; výtv.

a. vznikly v Itálii (1490 sochaÍská a 1563 Vasariho malíÍská a. ve Florencii), 1648 zal.

v PaÍíži Académie Royale des Peintres et Sculpteurs. PÍíprava um�lcç podle jednotné

normy se odrazila v pojmu akadem ismus.

Akadem ie múzických um�ní, AM U !  vysoká škola se sídlem  v Praze; zÍízena 1945.

Fakulty: Filmová a televizní (1951 jako Fakulta filmová z film . odboru, 1959 zm�na ná-

zvu na Fakulta filmová a televizní); Divadelní (1951 z dram. odboru a tane�ního

odboru); Hudební (1951 z hud. odboru).

Akademie v�d �R, AV �R !  �. státní v�d. instituce se sídlem  v Praze; zÍízena zákonem

1992 jako nástupnická organizace �SAV v �R. 

Akadem ie výtvarných um�ní, AVU !  vysoká škola se sídlem  v Praze; zÍízena 1896

jako Akademie um�ní z M alíÍské akademie (zal. 1800), 1919 zm�na názvu na AVU.

akademik, pçvodn� student univerzity, pozd�ji �len akademie jakožto v�decké (kulturní)

instituce.

akadem ismus, � výtv. um. um . metoda prosazovaná na oficiálních um . školách

(akadem iích) s cílem  dosáhnout dokonalosti dogm atickým  dodržováním  ant. norem .

PÍenesen� tvorba vzdálená soudobém u um. vývoji; chladný, stÍízlivý zpçsob a form a

projevu.

akant, � arch. ozdobný prvek napodobující hrotité a dekorativn� �le-

nité listy stejnojmenné rostliny. Vyskytuje se v ornamentice všech

slohç po�ínaje Íec. antickým um�ním (korintská hlavice). Z akanto-

vých rozvilin se vyvinula arabeska.

akaricidy, chem. pÍípravky ur�ené k hubení rozto�ç.

akarinóza, akarióza !  u rostlin onem ocn�ní zpçsobené rozto�i. Pç-

vodci kadeÍavosti révy vinné jsou rozto�i hál�ivec vinný, popÍ.

révový. Poškozené pupeny se nerozvírají, probouzejí se spící o�ka,

keÍ je metlovitý, m álo plodí. U v�el onemocn�ní zpçsobené

rozto�íkem  v�elím , u �lov�ka onemocn�ní zpçsobené zákožkou,

svrab.

akarologie, obor zool. zabývající se studiem  rozto�ç.

akát, trnovník akát !  strom  z �eledi bobovitých s trnitým i v�tvemi a bílými kv�ty v

pÍevislých hroznech. Mçže ni�it ostatní porost, a tak pÍispívat k erozi.

akatalektický verš [-ty-], verš úplný, tj. zakon�ený úplnou stopou. 5 katalektický verš

Akbar Veliký, 1542!1605, od 1556 ind. panovník z dynastie M ughalç. Sjednotil Indii,

1573 vydal edikt o snášenlivosti mezi muslimy a hinduisty.

akce, � fyz. ve varia�ních principech v pÍípad� pohybu jednoho hmotného bodu od místa

1 2s  do místa s  je a. funkce mvds (m  hmotnost, v rychlost, ds element dráhy). Akce

vyjadÍuje pçsobení vn�jších sil na hmotný bod. 5 Hamiltonçv princip; reakce; zákon
akce a reakce

akcelerace 5 zrychlení

akcelerátor, � tech. ústrojí, jehož prostÍednictvím  Íidi� motorového vozidla Íídí pÍívod

palivové sm�si do motoru vozidla; � ekon. koeficient vyjadÍující vliv rçstu poptávky po

spotÍebních pÍedm�tech na rçst poptávky po investicích. Ve fin. teorii má význam  zejm .

pro marginální analýzu tvorby a použití pen�žních dçchodç.

akcent 5 pÍízvuk

akceptace, � právo  a) pÍijetí návrhu fyzické nebo právnické osoby na uzavÍení smlouvy

(oferty) fyzickou nebo právnickou osobou, jíž je návrh adresován; b) a. práva !

ztotožn�ní se (�lov�ka nebo skupiny lidí) s obj. právem nebo jeho �ástí; � ekon. a.

sm�nky !  pÍijetí cizí sm�nky, spo�ívající v jejím  podepsání sm�ne�níkem (akcep-

tantem ).

akceptor, � fyz. a) porucha krystalové m Íížky, která zpçsobuje d�rovou vodivost v po-

lovodi�i; b) centrum, které lze v krystalu excitovat pÍenosem energie od donoru.

akcese, � právo  dodate�né pÍistoupení k mnohostranné smlouv�, zejm . mezinárodní, pÍi

kterém  pÍistupující pÍijímá všechna práva a povinnosti signatáÍe smlouvy; � mez. právo

Akcie z roku 1906

Akroterie
v podob� palmety

G. Seurat,
Modelka zepÍedu

nabytí území státem, pÍi kterém je pÍírçstek územ í zpçsoben pÍír. silami, napÍ.

naplavením , �i lidmi (um�lé hráze).

akcidence, pÍíležitostná tiskovina obv. menšího rozsahu, pro potÍeby obchodu, admi-

nistrativy i pro soukromé ú�ely (prospekt, vizitka, oznám ení).

akcidens, � fil. to, co nepatÍí k podstat�, co je vedlejší, vn�jší, nahodilé, m�nlivé,

do�asné. Pojem používáný zejm . v tomismu. 5 atribut

akcie, cenný papír, který pÍedstavuje podíl na jm�ní a zisku akciové spole�nosti. Oprav-

Áuje m ajitele podílet se na jejím  Íízení, zisku a (pÍi zániku) na

m ajetkovém  zçstatku. Rozlišuje se a. na jméno (a. je uvedena na

konkrétní osobu, v seznamu akcionáÍç je uvedeno jméno

majitele) a a. na majitele (a. je voln� pÍevoditelná jejím

pÍedáním). Zákl. typy a. jsou: a. kmenová (oby�ejná), a. priorit-

ní (a., které pÍísluší pÍednostní podíl ze zisku), a. zam�stnanecká

(a. pro zam�stnance a dçchodce a.s. za zvýhodn�nou cenu), a.

úroková (a. opravÁující k vyplacení úrokç v pÍedem stanovené

výši).

akciová spole�nost, akc. spol., a.s. !  kapitálová obch.

spole�nost, jejíž zákl. jm�ní je rozvrženo na ur�itý po�et akcií

na majitele nebo na jméno o ur�ité jmenovité hodnot�. A. s.

odpovídá za porušení svých závazkç celým  svým  m ajetkem .

AkcionáÍ za závazky a. s. neru�í, má právo na podíl ze zisku a.

s. (dividendu), ur�ený valnou hromadou a. s. k rozd�lení. !

Právní pom�ry a. s. v �R upravuje od 1992 obch. zákoník.

akcíz, forma nepÍímého zdan�ní, daÁ ze spotÍebních pÍedm�tç, zejm . potravin, vybíraná

na hrani�ní �áÍe tzv. uzavÍených m�st. Pçv. užívaná za feudalismu jako tzv. feudální

mýto. !  V �. zemích se a. udržel do 1942 jako daÁ vybíraná na hranici velkých m�st

(tzv. potravní �áÍe) z pÍivážených potravin.

ak�ní m alba, angl. Action Painting !  sm�r v am . malíÍství 50. let 20. st., spo�ívající v

náhodném  stÍídání barev �i rozlévání barev na plátno, ve snaze zachytit stavy autorova

nitra; napÍ. J. Pollock, W . de Kooning. 5 abstraktní expresionismus; informel; tašismus

ak�ní rádius, � geogr. územ ní dosah vlivu sídelního nebo hosp. stÍediska, pÍístavu; �

dop. ak�ní polom�r !  vzdálenost, kterou dop. prostÍedek (letadlo, plavidlo) urazí pÍi

hospodárné rychlosti bez doplÁování pohonných hmot a provozních zásob.

akineze, jedna z forem pasivní ochrany živo�ichç pÍed nebezpe�ím , spo�ívající ve

strnutí, v reflexním zastavení pohybu (pavouci, brouci).

Akkadové, semitské obyvatelstvo; v 1. pol. 3. tis. až 2. st. pÍ. n. l. vytvoÍili v sev. M ezo-

potámii první centralizovanou Ííši na Blízkém východ� s centrem v Akkadu. 5 Babylo-

nie; Gutejci; Sargon I. Akkadský

akkadská literatura  5 mezopotam ské literatury

akkadské výtvarné um�ní 5 mezopotamské výtvarné um�ní

aklamace, schválení usnesení nebo volby pÍedstavitele (napÍ. pÍedsedy strany) bez hlaso-

vání potleskem  nebo jiným  souhlasným  projevem  pÍítomných.

aklim atizace [-ty-], pozitivní fyziologická zm�na, pÍivykání ur�itému novém u prostÍedí,

pÍedevším  podnebí. 5 adaptace

akm éism us, sm�r v rus. poezii 1912!22 (N. S. Gumiljov, A. A. Achmatovová, O. E.

M andelštam), pÍedstavující reakci na ruský symbolismus; bývá Íazen k novoklasicismu.

Akm ola 5 Astana

akom odace, � lék. pÍizpçsobení �innosti tkání intenzit� podn�tç; nej�ast�ji a. oka,

rozeznávání pÍedm�tç v rçzné vzdálenosti od oka rçzným  vyklenutím  �o�ky; � sociol.

stav nebo proces, jímž se jednotlivec nebo skupina adaptují na konfliktní situace.

akontace, � ekon. prostÍedek vnitÍního i zahrani�ního platebního styku; zálohová úhrada

�ásti, pÍípadn� celé dodávky zboží, zejm . výrobkç s dlouhou výrobní lhçtou.

akord, � hud. souzvuk alespoÁ tÍí rçzných tónç.

akordeon 5 harmonika

akr 5 acre

akreditace [-dy-], pov�Íení, zplnomocn�ní; schválení, potvrzení, napÍ. ú�asti novináÍe

na ur�ité akci.

akreditiv [-dyty-], � ekon. prostÍedek platebního styku; �ástka uložená v bance nebo úv�r

poskytnutý bankou, rezervovaný pro zaplacení ur�itého zboží nebo pro �erpání pen�z

v hotovosti. !  Sm louvu o otevÍení a. upravuje obchodní zákoník.

akrescence, pÍírçstek d�dického podílu pÍi d�d�ní ze zákona.

akritarcha, Acritarcha !  sférické cysty nebo bun��né st�ny jedné �i n�kolika neur�e-

ných skupin eukaryotních Ías; vyskytují se od prekambria do tÍetihor. Název a. je n�kte-

rými autory vyhrazován pro prvohorní hystrichosféry.

akrobatické lyžování 5 lyžaÍská akrobacie

akrobatický rokenrol [-ty-], sport. tech. disciplína; vznikla z mistrovských sout�ží v

jivu. Nejvyšší sout�že: od 1992 M S a M E.

akromegalie, chorobné zv�tšení okrajových �ástí t�la vznikající v dosp�losti a zpçsobené

nadm�rnou tvorbou rçstového hormonu hypofýzy.

akronym , zkratkové slovo (název) složené z po�. písmen nebo slabik n�kolika slov

(Semafor !  sedm  malých forem ).

akropolis, pçv. hrad, pozd�ji opevn�ný posvátný okrsek Íec. m�st umíst�ný v nejvyšší

poloze.

akrostich  [-ty-], báseÁ, v níž v�tšinou první nebo poslední písmeno, popÍ. slabika veršç

jdoucích za sebou tvoÍí slovo (heslo, jméno adresáta nebo autora).

akroterie, akrótérion !  završení, zakon�ení; arch. �lánek v podob�

palmety nebo figurálního motivu umíst�ný na nárožích a vrcholech

štítç.

akryláty, estery kyseliny akrylové, obecný vzorec

2CH =CH!COOR, kde R  je zbytek alkoholu; monomery pro

pÍípravu polym erç pro tech. i lék. ú�ely, disperzních

lepidel, fasádových barev.

aksamitník, afrikán !  jednoletá bylina z �eledi

hv�zdnicovitých. M á žlutý až žlutohn�dý úbor.

Aksum , Axum  !  archeol. lokalita, po tisíc let historické hl.

m . Etiopie. Koncem 3. st. n. l. byl aksumský panovník

pokládán za rovného vládcçm Persie, Byzance a Ì íma.

Zachovány pozçstatky palácç  a nekropole. Pam átka sv�t.

kult. d�dictví UNESCO.

akt, úkon, �in; � výtv. um. a) znázorn�ní nahého lidského

t�la v pohybu �i postoji; b) um. dílo s tím to nám�tem ; � div.

5 dram a; � fil. pçvodn� lat. pÍeklad Aristotelova pojm u

energeia  (uskute�n�ní, projevení) jako zm �ny bytí na rozdíl

od dynamis (potencialita, možnost); � právo  5 správní akt

aktinium  [-týny-], lat. actinium , Ac !  radioaktivní chem .

prvek, první �len Íady aktinoidç, at. �. 89, zdroj beta záÍení,
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