
Čeština expres 2 – Errata 

- Tyto chyby a překlepy se týkají prvního vydání i stávajícího dotisku a budou opraveny v příštím dotisku. 

 
Appendix/anglická Příloha Češtiny Expres 2 

strana/cvičení špatně správně má být 

49/Key  84/10 1. komu ... 9. čem 84/10 1. komu ... 9. kom 

 

Anhang/německá Příloha Češtiny Expres 2 

strana/cvičení špatně správně má být 

49/ Lösungsschlüssel 84/10 1. komu ... 9. čem 84/10 1. komu ... 9. kom 

59/tabulka 
 

V řádku akuzativu plurálu (4. A) je u 
neuter chybná koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena a tvrdého 
adjektiva : mé, dobré   
V řádku vokativu plurálu (5. V) je u 
feminin chybná koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena: má 

V řádku akuzativu plurálu (4. A) má 
být u neuter tato koncovka tvrdého 
adjektiva : má, dobrá  
V řádku vokativu plurálu (5. V) má být 
u feminin tato koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena: mé 

 

Priloženie/ruská Příloha Češtiny Expres 2 

strana/cvičení špatně správně má být 

49/ КЛЮЧ 84/10 1. komu ... 9. čem 84/10 1. komu ... 9. kom 

 

- Následující opravy se týkají pouze prvního vydání z roku 2011 (viz tiráž v učebnici na straně 2).   
Všechny tyto chyby a překlepy byly opraveny v dotisku.  
 
Učebnice Čeština Expres 2 a pracovní sešit  

strana/cvičení špatně správně má být 

10/2 Na konci e-mailu je text „Měj se hezky! 

Zdravím,“ napsána netučně. 

Tento úsek  má být napsán tučně jako 

zbytek textu. 

18/bublina u 

cv. 3 

tenhle, tahle, tohle, tyhle tenhle, tahle, tohle, tyhle 

22/bublina >Příloha ČE2, strana 11, bod 11.1 >Příloha ČE2, lekce 10, bod 10.1 

27/komiks 10 V okénku číslo 12 je špatně zobrazena 

bublina s textem, jako by schována za 

obrázkem.  

Text v bublině zní: Dobrý den, vaše 

doklady, prosím. 

30/ první 

cvičení  

První cvičení na této straně je chybně 

označeno jako cvičení 3: 

3. Jaké části lidského těla znáte? ... 

Správně má být označeno jako cvičení 1: 

1. Jaké části lidského těla znáte? ... 

34/4 4. Markéta Novotná má nějaký 

problém. 

4. Markéta Benešová má nějaký 

problém. 

68/záhlaví V záhlaví je uvedeno písmeno B jako 

odkaz k příslušnému oddílu lekce 

v učebnicové části. 

V záhlaví je má být správně písmeno A. 



81/16 1. Ukradli mi je spojeno s B. doklady. 1. Ukradli mi má být spojeno s C. auto. 

82/4 Milá Boženko, ...., hodně zdraví a štestí!  Milá Boženko, ...., hodně zdraví a štěstí! 

83/5 __ Dobře, zavolám později. Děkuju, 

nashledanou! 

__ Dobře, zavolám později. Děkuju,  

na shledanou! 

87/1 6. JEDOŽÚLVOKÝ KOPOJ 6. JENDOŽŮLVOKÝ KOPOJ 

 

Appendix/anglická Příloha Češtiny Expres 2 

59/tabulka 
 

V řádku akuzativu plurálu (4. A) je u 
neuter chybná koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena a tvrdého 
adjektiva : mé, dobré   
V řádku vokativu plurálu (5. V) je u 
feminin chybná koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena: má 

V řádku akuzativu plurálu (4. A) má být  
u neuter tato koncovka tvrdého adjektiva : 
má, dobrá  
V řádku vokativu plurálu (5. V) má být u 
feminin tato koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena: mé 

 

Priloženie/ruská Příloha Češtiny Expres 2 

59/tabulka 
 

V řádku akuzativu plurálu (4. A) je u 
neuter chybná koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena a tvrdého 
adjektiva : mé, dobré   
V řádku vokativu plurálu (5. V) je u 
feminin chybná koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena: má 

V řádku akuzativu plurálu (4. A) má být  
u neuter tato koncovka tvrdého adjektiva : 
má, dobrá  
V řádku vokativu plurálu (5. V) má být u 
feminin tato koncovka krátkého 
přivlastňovacího zájmena: mé 

 


