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A
africký African
ale ne  Oh no
alergie na + A allergy to
algebra algebra
analýza analysis
angína tonsilitis
ani neither; even
antibiotikum, pl. antibiotika antibioticum, antibiotics
apendicitida appendicitis
areál site/grounds
architekt, architektka architect
atraktivní attractive
automechanik car mechanic
autoservis service station
až up to, until

B
balkon balcony
barva colour
benzín petrol, gas
beránek lamb
bezbariérový přístup disabled access
bohužel unfortunately
bolet, bolí to hurt, it hurts
bonboniéra box of chocolates
bota, pl. boty shoe
brát*, beru to take, I take
brazilský Brazilian
brýle (only pl.) glasses, spectacles
břicho belly
bydlení accommodation
byt flat, apartment
bytový flat, apartment adj.

c
celebrita celebrity
celoživotní lifelong
celý whole/all
cena price
certifikovaný certified
cesta journey, way
cestování travelling
cestovní travel
cizinec, cizinka foreigner
cukr sugar
cvičit, cvičím to exercise, I exercise

Č
časopis magazine
čeština Czech language
čistírna dry cleaner‘s

D
další  further, other
dárek gift, present
dávat, dávám to give, I give
děkovat, děkuju za + A to thank, (I) thank you for
dělník, dělnice worker
denně daily
destinace destination
dětský pokoj children’s room
diskrétní discreet
dlouhodobý long-term
do + G in, into
doklad document
dokončit, dokončím pf. to finish, I‘ll finish
doma at home
domácí home-made, domestic
domů “to home”, home
dopadnout*, dopadnu to turn out (well/bad)
(dobře/špatně)
dosažený attained, achieved
dospělý adult
dostat*, dostanu pf. to get, I’ll get, to receive, 
 I’ll receive
drahý expensive
druhý second
družstevní cooperative adj.
důležitý Important
dům house
dvoulůžkový pokoj double room
džungle jungle

e
ekonomie economy
esemeska (sMs) text message

F
fakulta faculty
fax fax
fialový violet, purple
fitness centrum  gym
formulář form
fotografování photography
fungovat, funguju to function/work properly, 
 I function

G
garáž (home) garage
gauč couch
gymnázium grammar/secondary school

h
hasič, hasička fireman, firewoman
hlava head

Glossary
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hnědý brown
hodně a lot of, plenty
holič, holička barber, hairdresser
honem hurry
hořet, hoří to burn, it burns
hotově in cash
hotovo ready
hotový ready
hračka toy
hurá hurray

ch
chodba  corridor
chodit, chodím to go, I go (on foot, 
 repeatedly)
chovat se, chovám se to behave, I behave
chyba mistake

I
indonéský Indonesian
injekce injection
interiér interior
interview interview
inzerát advertisement
inzerce advertising

J
jasně clearly, sure
jazyk language
jazykový  language
jednolůžkový pokoj single room
jelen red deer
jestli if
ještě still, yet
jezdit, jezdím to go, I go (by vehicle, 
 repeatedly)
jiný diff erent
jízdenka ticket (only for transport, not
 for cultural events etc.)
jméno name
jóga yoga
k (extended form ke) + D to

K
kabát  coat
kadeřnictví hairdresser‘s
kam where to
kapka drop
kašel cough
kilometr kilometre
klíč key
klidný quiet
knihovna bookcase, library
koberec carpet
kód code
koláč cake, pastry

APPeNDIXGLOSSARY

kolej student accommodation
kolek (offi  cial) stamp
koleno knee
kolo, jezdit – jet na kole bicycle, to ride – to go by bike
komfortní luxurious, comfortable
komu to/for whom (who in the
 dative)
konečná last/fi nal
konečně fi nally
kontakt contact
kontaktní čočky contact lenses
kontaktní contact
kontrola check-up
konzultant, konzultantka consultant
kosmetika beauty parlour
kostým (woman‘s) suit
kotě kitten
koukat, koukám to look, I look/to stare, I stare
koupelna bathroom
koupit, koupím pf. To buy, I‘ll buy
kouření smoking
krejčovství tailor‘s
krk throat, neck
křeslo armchair
kuchyň kitchen
kuchyňská linka kitchen units
kuchyňský kout kitchenette
kurz course
květina fl ower

L
lampa lamp, light
lednička refrigerator
lehký light, easy
lehnout* si, lehnu si pf. to lie down, I’ll lie down
lék medicine
lepší better
let fl ight
létat, létám, coll. lítat to fl y, I fl y (by plane, 
repeatedly)
letenka fl ight ticket
letět, letím to fl y, I fl y
levný cheap
líbit se, líbí se ”to appeal to someone, 
 it appeals to someone”, to like
lidský human (adj.)
liška fox
literatura literature
lokalita location
lomeno slash
ložnice bedroom
lžička teaspoon

M
m2 (read: metr čtvereční) square meter
make-up make-up
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málokdy hardly ever, rarely
management management
manikúra manicure
matematicko-fyzikální fakulta Faculty of Mathematics and
 science
matematický mathematic(al)
materiál material
maximálně at the most
menší smaller
místnost room
místo place
mít volno, mám volno  to have free time, I have free
 time
mít zpoždění to be late (not about people)
mně to me (stressed form of the
 pronoun já in the dative case)
motor motor, engine
motorka, jezdit – jet na motorce motorbike, to ride – to go by
 motorbike

N
na + A, L on
nabízet, nabízím pf. to offer, I‘ll offer
nábytek furniture
nákup shopping
náplast (sticking) plaster, bandaid
narození birth
narozeniny (only pl.) birthday
nástup getting on (a vehicle)
nástupiště platform
naštěstí fortunately
návštěva visit
něco something
nehoda accident
nechat, nechám pf. to leave, I‘ll leave
nějaký some, a/an
nejčastěji most frequently
nejhorší worst
nejlepší best
nejlepší best
nejlevnější cheapest
nejvyšší highest
německý German
nemoc disease, illness
nesnášet, nesnáším to hate, I hate
no ne surely not
noha foot, leg
nos nose
nouzové volání emergency call
noviny (only pl.) news, newspaper
nutný necessary

O
občanství citizenship
objednat se, objednám se pf. to make an appointment
objednávka order

oblečení clothing
obor field, area
obraz picture
obvykle usually
obývák living room
oční optika optician‘s
odejít*, odejdu pf. to leave, I’ll leave (on foot)
odeslat, odešlu pf. to send, I‘ll send
odcházet, odcházím to leave, I‘m leaving
odjet*, odjedu pf. to leave, I’ll leave (by vehicle)
odjezd departure (by vehicle)
odlet departure (by plane)
odletět, odletím pf. to leave, I’ll leave (by plane)
odložit si, odložím si pf. to put off, I’ll put off
odložit si, odložím si pf. to take off one‘s coat, I‘ll take
 off my coat
odskočit si, odskočím si pf. literally: to jump out, I‘ll jump 
 out (it is used when we want to  
 go to the lavatory)
oko, pl. oči eye, eyes
omyl mistake
operace operation
opravdu, fakt really
opravit, opravím pf. to repair, I‘ll repair
opravna obuvi shoe repair
oranžový orange
oslovení addressing, form of address
osoba person
osobní  personal
osobní vlastnictví ”personal property“, private
 property
ostříhat, ostříhám pf. to cut, I‘ll cut
otevřeno opened
otevřít*, otevřu pf. to open, I’ll open

P
pantofel, pl. pantofle  slipper, slippers
paragon (paper) bill, receipt
parkování parking
parkovat, parkuju to park, I park
parkoviště car park
pas passport
patro  storey/floor
pátý fifth
pavilon (animal) house
pedagogická fakulta education faculty
penicilin penicillin
penzion guest house
placený paid
plast plastic (material)
plat pay
platit, platím (kreditní) kartou to pay, I pay by (credit) card
pneumatika tyre, tire
pobyt  stay
počet number
počkat, počkám pf. to wait, I‘ll wait
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podepsat, podepíšu pf. to sign, I‘ll sign
podívat se, podívám se pf. to look, I‘ll look
podpis signature
pohlaví gender
pohlednice postcard
pohoda well-being, ease, cosiness
pohotovost emergency
pohyb movement
pojď! pojďte! (imperative  come here
 of the verb jít*)
pokladna 1. cash desk 2. cash register
pokladní, pokladní cashier
pokuta fi ne
pomalu slowly
pomoc help
pomoct, pomůžu pf. to help, I’ll help
posadit se, posadím se pf. to sit down, I‘ll sit down
posílat, posílám to send, I send
poslat*, pošlu pf. to send, I’ll send
poslední the last
postel bed
potkat, potkám pf. to meet, I’ll meet
potřebovat, potřebuju to need, I need
pouze only
používat, používám to use, I use
používat, používám to use, I use
povolání profession
povolení permission
pozdě  late
později later
pozdrav greeting
pozdravovat, pozdravuju to greet/say ‘hello‘ to, I greet/ 
 say ‘hello‘ to
poznámka note
pozvání invitation
pozvat*, pozvu pf. to invite, I’ll invite
požadovaný requested
požadovat, požaduju to request, I‘m requesting 
pracovní doba working hours
prášek pill
prezentace presentation
pro + A for
pro sebe  for oneself
prodat, prodám pf. to sell, I‘ll sell
prodavač, prodavačka shop assistant
programátor, programátorka programmer, female 
 programmer
pronájem rent
pronajmout si, pronajmu si pf.  To rent, I’ll rent
pronajmout, pronajmu pf. To rent out, I’ll rent out
proto therefore, that’s why
průmyslový industrial
první fi rst 
přání wish, greetings card
přát*, přeju to wish, I wish
přečíst, přečtu pf. to read, I‘ll read

před + I before
předmět subject
předpoklad presumption/expectation
předsíň hall
přemýšlet, přemýšlím to think (over), I think (over)
přes + A via
přestěhovat se, přestěhuju se pf. to move house, I’ll move
 house
přestoupit, přestoupím pf. to change, I’ll change (about
 transport)
přestup transfer
příchod arrival
přijet*, přijedu pf. to come, I’ll come (by vehicle)
příjezd arrival (by vehicle)
přijít, přijdu pf. to come, I’ll come
příjmení surname, family name
přílet arrival (by plane)
přiletět, přiletím pf. to come, I’ll come (by plane)
připravovat (se), připravuju (se) to prepare (myself ), I prepare  
 (myself )
příští next
přízemí ground/fi rst fl oor
pssst hush
pumpa petrol station, gas station
pusa mouth; kiss
pyl pollen

R
raději rather, better
rameno shoulder
realitní kancelář real estate agency
realitní makléř, makléřka real estate agent
recepční, recepční reception
recept 1. recipe 2. prescription
redaktor, redaktorka editor
reklamace (goods) returns
reklamovat, reklamuju to return (goods), I return  
 (goods)
rekonstrukce renovation
reprezentovat, reprezentuju represent, I represent
rezervovaný reserved
rezervovat, rezervuju to book, I book
rodinný family adj.
rozvedený divorced
ruka, pl. ruce hand, hands
růžový pink
rychle fast
rýma a cold (as a disease)

Ř
ředitel, ředitelka director
říct*, řeknu pf. to say, I’ll say
řidič, řidička driver
řidič, řidička driver
řidičský průkaz, coll. řidičák driving license
řídit, řídím to drive, I drive
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říkat, říkám  to say, I say

S
sádra plastercast 
salám salami
samozřejmě of course
sanitka ambulance
sedmý seventh
servírka waitress
sirup syrup
skončit, skončím pf. to finish, I’ll finish
skříň wardrobe
skupina group
slunce sun
služby services
služební cesta business trip
smět, smím may, to be allowed, I may, 
 I am allowed
soused, sousedka neighbour
společnost company, society
sponzor sponsor
sponzorovat, sponzoruju to sponsor, I sponsor
sŠ = střední škola,  middle/high school, middle/ 
středoškolské vzdělání high school education
starší older
stát state
státní state
stav status
stáž study visit
strašný terrible
studium study
stůl table
styl style
stylový stylish
svátek name day
světlemodrý light blue
svobodný single, unmarried

Š
šedý grey
šestý sixth
švadlena dressmaker

T
tableta tablet
technický průkaz, coll. techničák technical license
technik, technička technician, engineer
telefonní telephone
telekomunikační telecommunication
tělo body
tenhle, tahle, tohle = sg, tyhle = pl.  this
teplota temperature
terasa terrace
terminál terminal
těžký heavy, difficult
titul title

tmavomodrý dark blue
tmavý dark
toaleta  toilet, lavatory
továrna factory
trasa route
trvat, trvám to last, I last
třílůžkový three-bed
ťuk ťuk  knock knock
tygr tiger

U
u doktora, u doktorky at the doctor’s
u nás at our place, in this country
u vás at your place, in your country
ubytování accommodation
ubytovna lodging house, hostel
účel purpose
účet bill, receipt
učit, učím to teach, I teach
údaj information
udělat, udělám pf. to do/make, I’ll do/make
ucho, pl. uši ear, ears
uklízeč, uklízečka cleaner
ukrást*, ukradnu pf. to steal, I’ll steal
určitě certainly, sure
úroveň level
úřad government office
úředník, úřednice civil/public servant
ústa (only pl.) mouth
ušít, ušiju pf. to sew, I‘ll sew
utéct*, uteču pf. to run away, I’ll run away
uvidět, uvidím pf. to see, I’ll see
území territory

V
Vánoce (only pl.) Christmas
vdaná married (of a woman)
vdovec, vdova widower, widow
Velikonoce (only pl.) easter
vchod entrance
vila villa
vitamín vitamin
vlastní one’s own
vlasy hair
vlk wolf
volat, volám to call, I call
volno free time
vpředu in front
vrátit, vrátím pf. To return, I’ll return
vstup entrance
vstup entrance
vstup entrance
VŠ = vysoká škola,  university/college,   
vysokoškolské vzdělání higher education
výborný excellent
vyčistit, vyčistím pf. to clean, I‘ll clean
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východ exit
vykrást*, vykradu pf. to rob, I’ll rob
výlet trip
vypadat, vypadám to look (like), I look (like)
vyplnit, vyplním to fi ll out, I fi ll out
výrazný striking
výroba klíčů key cutter‘s
vyskočit, vyskočím pf. to jump up, I’ll jump up
vysoká škola university, college
vystoupit, vystoupím pf. to get off 
výstup getting off  (a vehicle)
výtah lift, elevator
výzva challenge; call
vzadu at the back
vzdělání education
vzdělávání education/training
vzít*, vezmu pf. to take, I’ll take
vzkaz message
vzpomenout si, vzpomenu si pf. to remember, I‘ll remember
vždycky always

W
wifi  wifi 

z
za + A, G, I for; behind; in
začít, začnu pf. to begin, I‘ll begin
záda (only pl.) back
zahrada garden
zahraniční foreign
záchod lavatory
zájem interest
zajíček (little) hare
zajímavý interesting
zákaz ban, prohibition
zakázán forbidden
zakázáno banned, forbidden, prohibited
zaměstnanec employee
zaměstnání employment
zaměstnavatel employer
zapomenout, zapomenu pf. to forget, I‘ll forget 
záruka guarantee, warranty
zařízený furnished
zařizovat, zařizuju to furnish, I furnish
zase again
zastavit, zastavím pf. To stop, I‘ll stop
zavolat, zavolám pf. to call, I’ll call
zavřeno closed
zboží goods
zdravit, zdravím to greet, I greet
zdravotní sestra nurse
zkouška examination
zkrátit, zkrátím pf. to shorten, I‘ll shorten
zlomený broken
zóna zone

zoologická zahrada (= zoo) zoo
zpátky  back
zrcadlo mirror
zrušit, zruším pf. to cancel, I‘ll cancel
ZŠ = základní škola basic/primary school
ztratit, ztratím pf. to lose, I’ll lose
zub tooth
zvát, zvu  to invite, I invite
zvíře, pl. zvířata animal
zvíře, zvířata animal, animals
zvýšená teplota a high temperature
zvýšený high, increased

Ž
žádat, žádám to apply for, I apply for
žádost application, request
ženatý married (of a man)
židle chair
životopis, CV (read as: coll.  Curriculum vitae, CV, resumé
síví, sívíčko)
žlutý yellow
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