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❶ Mluvme arabsky!Mluvme arabsky!

❷ Marhaban!Marhaban!
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❹ Arabský svět Arabský svět 

❺ Islám ve dvou slovech Islám ve dvou slovech 
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❾ Ramadán karím!Ramadán karím!

❿ V den svátkuV den svátku

⓫ Vítejte v Maghrebu!Vítejte v Maghrebu!

⓬ Ó, Bejrút!Ó, Bejrút!

⓭ ŠátkyŠátky

⓮ Dobrou chuť!Dobrou chuť!

⓯ Jalláh jalláh!Jalláh jalláh!

⓰ Sklenice čaje Sklenice čaje 

⓱ Procházka súkem Procházka súkem 

⓲ V hoteluV hotelu

⓳ Hudba!Hudba!

⓴ Řemeslná výrobaŘemeslná výroba
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4

Arabská abecedaArabská abeceda

název 
hlásky

na začátku 
slova

uprostřed 
slova

na konci 
slova

znění 
hlásky*

ا ʾalif ا ا ا á

ب bá ب ب ب b

ت tá ت ت ت t

ث thá ث ث ث th
ج džím ج ج ج dž
ح ḥá ح ح ح ḥ
خ chá خ خ خ ch

د dál د د د d

ذ dhál ذ ذ ذ dh
ر rá ر ر ر r

ز záj ز ز ز z
س sín س س س s

ش šín ش ش ش š
ص Sád ص ص ص ṣ**

ض Dád ض ض ض ḍ**

ط Tá ط ط ط ṭ**

ظ Zá ظ ظ ظ ẓ**

ع ajn ع ع ع ʿ***

غ ghajn غ غ غ gh

ف fá ف ف ف f

ق qáf ق ق ق q

ك káf ك ك ك k

ل lám ل ل ل l

م mím م م م m

ن nún ن ن ن n

ه há ه ه ه h

و ú, wáw و و و ú, w
já ي ي ي ي í, j

̒

Zábavný a kulturní přístup 

Tato kniha si klade za cíl seznámit vás zábav-

nou formou s  arabským písmem, poskytnout 

vám jak kulturní, tak praktické informace 

a  být klíčem k  vaší úspěšné cestě do arabsky 

hovořících zemí. 

Je určena pro všechny, kdo již mají základy 

arabského jazyka, ale i pro ty, kteří se jej teprve 

chtějí naučit. Krok za krokem, trénováním se 

ve psaní každého písmena a jeho kombinací, se 

naučíte arabskou abecedu. 

Každá kapitola vás provede nejrůznějšími 

kulturními zvyklostmi arabského světa a odhalí 

vám nejen arabské písmo, ale také základní pra-

vidla jazyka, jehož fungování a logiku pochopíte 

pomocí historek a cvičení.

Než se vydáte na dobrodružnou cestu, 
přečtěte si pár základních informací: 

• Arabština se píše zprava doleva   . 

Pouze čísla se píší zleva doprava: 1950, ١٩٥. 
(viz strana 18).

• Interpunkce je v  arabštině stejná jako 

v češtině, s výjimkou čárky (، píše se nad řádek) 

a otazníku (؟) které se píší obráceně.

• Velká a malá písmena se nerozlišují, a  to 

ani v případě vlastních jmen. 

• Většina písmen se na sebe váže. Arab-

ské písmo je kurzivní. Pokud tedy budete psát 

Objevování arabštinyObjevování arabštiny

*  Více informací ohledně výslovnosti hlásek najdete v jednotlivých kapitolách.
**  emfatické hlásky
***  hrdelní třená hláska
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5

nějaké slovo, ve kterém se všechna písmena na 
sebe vážou, nezvednete vůbec pero od papíru 
a napíšete jej jedním tahem. 

Písmena, jež se vážou, mění svůj tvar podle 
pozice, kterou zaujímají ve slově. Proto v tabulce 
na předchozí stránce fi gurují sloupce „na začátku, 
uprostřed, na konci“. 

• Pouze šest písmen se nikdy neváže na pí-
smeno, které po nich následuje, a  tedy nikdy 
nemění svůj tvar! Tato písmena jsou zvýrazněna 
v naší tabulce. 

• Jak se dozvíte postupně kapitolu po kapi-
tole, arabština má 3 dlouhé a 3 krátké samohlásky. 
Dlouhé samohlásky (á, í, ú) odpovídají písmenům, 
zatímco krátké samohlásky (a, i, u) se zapisují po-
mocí znaků, které se však zpravidla vynechávají. 
Například slovo banka se píše b-n-k. V  tisku 
a v literatuře se krátké samohlásky nepíší. V Korá-
nu, klasické poezii či knihách pro děti existují 
příklady textů se zápisem krátkých samohlásek. 

Sluneční a měsíční písmena 

V arabštině proti sobě 
stojí takzvaná „sluneční“ 
písmena, dle arabského slo-
va شمس (šams) které zna-
mená slunce, a „měsíční“ 
písmena, dle arabského 
slova قمر (qamar) které 
znamená měsíc. Výslovnost 
jediného arabského členu 
(= al, viz strana 7) se mění 

v momentě, kdy za ním stojí sluneční souhláska. 

Například slovo „al-qamar“ (měsíc) se vyslovuje 

„al-qamar“, ale slovo „al-šams“ (slunce) se vyslo-

vuje „aš-šams“: „l“ odpadá a „š“ se zdvojuje. 

V naší tabulce jsou sluneční písmena vepsána 

do obrázku slunce.

Po přečtení tohoto úvodu do arabského světa, 

kdy už budete umět rozeznat a  napsat všechna 

písmena z abecedy, nasbíráte slovní zásobu výrazů 

a vět a objevíte neobyčejné bohatství arabských 

kultur, vás jistě přepadne chuť dozvědět se o něm 

mnohem více…

Vaše cesta může začít…
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Písmena د  a ذ
Toto písmeno se nazývá dál a vyslovuje se úplně stejně 
jako české „d“. Nikdy se neváže s písmenem, které po něm 
následuje (vlevo!), a píše se stejným způsobem nehledě na 

to, jakou pozici ve slově zaujímá:

na začátku: درس uprostřed: مدرسة na konci:        جديد

Toto písmeno se nazývá dhál a vyslovuje se jako „th“ v an-
glickém slově „this“ . Píše se stejně jako „dál“, ale s tečkou 
nahoře.
Také se nikdy neváže s písmenem, které po něm následuje, 
a zachovává si stejný tvar ve všech pozicích ve slově: 

na začátku:ذهب uprostřed:أذهب na konci: أستاذ

Zakroužkujte písmeno د (dál) 
v následujících slovech:

دّل ساعد فرد
عيد درب مدير

 Pojďte si hrát!

1

Důležité výrazy

أتكلم التشيكية ʾatakallamu al-tšíkíjja Mluvím česky.

.ʾaktubu kalima Píšu slovo أكتب كلمة

أقرأ كتاب ʾaqraʾu kitáb Čtu knihu.

أتعّلم العربّية ʾataʿallamu al-ʿarabijja Učím se arabsky.

Arabská liga
Jedná se o mezinárodní orga-
nizaci, která vznikla v roce 
1945 a jejímž sídlem je Káhi-
ra. Má status pozorovatele 
v rámci OSN a jejím cílem 
je propagovat spolupráci 22 
členských států, jejichž ofi-
ciálním jazykem je arabština. 

Jedná se o mezinárodní orga-
nnizaci, která vznikla v roce 

g

1945 a jejímž sídlem je Káhi-

Mluvme arabskyMluvme arabsky!
Arabština nevznikla včera! Původně byla jazykem obyvatel Arabského poloos-
trova a její kořeny sahají do skupiny takzvaných „semitských jazyků“, mezi 
které patří hebrejština, arménština a amharština (jazyk, jímž se mluví 
v dnešní Etiopii). 
Od 7. století, po smrti proroka Mohameda (v roce 632), dochází k expanzi 
islámu a s ním také k rozšíření jazyka: na Blízkém východě, v severní Africe 
a dokonce ve Španělsku. 

Dnes se arabsky mluví ve velké části světa, 
od Atlantiku až po Indický oceán. 
Arabština je oficiální jazyk ve 
22 zemích, které společně 
tvoří Arabskou ligu.
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 Pojďte si hrát!

 Tužku do ruky!

7

Ve kterém/kterých z následujících slov 
není ani د  (dál) ani ذ  (dhál)?

بليد ضرب ذّرة وسادة
    
    

K následujícím slovům 
přidejte určitý člen:

ذقن دار
دب ذرة

 Pro ty nejlepší!

Pár slov na úvod…

qála  říct/říkat قال

takallama  mluvit  تكّلم

تعّلم taʿallama učit se

درس dars lekce

لغة lugha jazyk

كلمة kalima slovo

كتاب kitáb kniha

د د د
ذ ذ ذ

①

①

①

①

②

②

②

Teď si procvičíme psaní písmen د  (dál) a ذ (dhál). 
Obtáhněte šedý nákres. 

A když je před nimi nějaké písmeno:

       Zaostřeno na člen ال
V arabštině existuje pouze jeden určitý člen pro 
mužský i ženský rod a tím je ال (al). V písmu se pojí 
s podstatným jménem, kterému předchází, čímž vniká 
jedno slovo.

كتاب = (nějaká) kniha الكتاب = ta kniha

e pojí

 Arabské jazyky
Rozlišujte jednotlivé varianty arabštiny! Na jedné straně stojí takzvaná klasická arabštinaklasická arabština, dochovaná v Korá-nu, v předislámské poezii a v Tisíci a jedné noci. Existuje také modernímoderní arabština (nebo standardnístandardní), která se užívá v učebnicích a v médiích (například Al Džazíra). Pokud čtete poezii Mahmouda Darwishe, pak čtete spisovnouspisovnou či literární literární arabštinuarabštinu. Ve všech těchto případech se jedná o téměř stej-ný jazyk, jazyk formální, nazývaný fushafusha, kterým se mluví v celém arabském světě (více než 200 milionů mluvčích). Pokud se učíte moderní arabštinu, znamená to, že se budete moci domluvit od Maroka až po Jemen…

Na druhé straně pak stojí mluvená arabština, arabština užívaná v ulicích, při každodenní konverzaci v kavárnách, s rodinou…, zkrátka skutečný mateřský jazyk, kterému se říká dialektovýdialektový, ammijjaammijja (všední jazyk) nebo darižadariža (běžný jazyk). Každá arabská země má svůj dialekt, ne-li hned několik dialektů: mluvíme tedy o arabštině maroc-ké, egyptské, libanonské atd. Arabské jazyky můžeme stavět na stejnou úroveň jako jazyky románské a slovans-ké. Jde o jednu rodinu s několika regionálními variantami a samozřejmě místními vlivy a výpůjčkami z cizích jazyků (hlavně z francouzštiny a angličtiny). 

②
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Písmenaر a ز
Toto písmeno se nazývá rá a vyslovuje se jako italské 
hrčivé „r“. 
Neváže se s písmenem, které po něm následuje, a píše 
se stejným způsobem ve všech pozicích ve slově:

na začátku: رمل uprostřed:مسرح na konci: حوار       

Toto písmeno se nazývá záj a vyslovuje se jako „z“ ve 
jméně „Zdeňka“. Píše se úplně stejně jako „rá“, jen má 
navíc tečku nahoře. 
Nikdy se neváže s písmenem, které po něm následuje, 

a píše se stejným způsobem ve všech pozicích ve slově:

na začátku:زهور uprostřed:غزال na konci: موز
Zakroužkujte písmeno „záj“ 
v následujících slovech:

زرافة  موز جزر

 Pojďte si hrát!

2

الّسالم عليكم!  as-salámu ʿalajkum 
 

Dobrý den! 
(během celého dne)

صباح اخلري! ṣabáh-ul-chajr Dobrý den! (ráno)

مساء اخلري! masáʾ-ul-chajr Dobrý večer!

ليلة سعيدة! lajla saʿída Dobrou noc!

مع السالمة! ma-ʿas-saláma Na shledanou!

إىل اللقاء! ʾi-lál-liqáʾ Brzy na viděnou! 

!

Řekněte to básní!V Egyptě se „dobrý den“ řekne několika způsoby. Přeje se jasmíno-vý den (sabáh al-jásmínsabáh al-jásmín), den s vůní květ i n (sabáh al-folsabáh al-fol), den růží (sabáh al-wardsabáh al-ward), sme-tanový den (sabáh sabáh al-qištaal-qišta) anebo den světla (sabáh al-núrsabáh al-núr). 

Vyberte si dle libosti.

á

Salámu alajkum
Salámu alajkumSalámu alajkum je nejběžněji 

používaný výraz pro „dobrý 

den“ v arabském světě. Ach, 

ano, pozdravit se s někým 

v arabských zemích zabere čas, 

dokonce to může trvat celou 

věčnost… Zatímco u nás by to 

někdo označil za přehnanou 

zdvořilost, v arabském světě je 

to zcela normální. 

„Marhaban“, „ahlan wa sahlan“, „as-salámu alajkum“…, všechny tyto výrazy znamenají „dobrý den“. 
V arabských zemích se pozdravům přikládá zvláštní důležitost a zdvořilostní fráze mohou zabrat trochu více 
času než kdekoliv jinde. Je to rituál, pro který je občas potřeba až několik minut! Ale vám postačí, když 
si zapamatujete ten nejznámější pozdrav ze všech, a tím je as-as-
salámu alajkumsalámu alajkum, který znamená „mír s vámi“. Co se gest 
týče, záleží na věku, společenském postavení a příbuzenských 
vztazích. Můžete vidět líbání rukou v Maghrebu nebo líbání 
nosu v zemích Perského zálivu. Nejvíce neutrálním gestem 
však zůstává podání rukou. 
Ale dávejte si pozor a nechyťte hned ženu za ruku. Muži se 
při pozdravu se ženami nedotýkají jejich rukou, leda by žena 
dala podnět a natáhla ruku jako první!

Pozdravy

MarhabanMarhaban !
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