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A 

africký 非洲的 

ale  但是 

alergie na〈+宾格〉 过敏 

algebra 代数 

analýza 分析 

angína 咽喉炎 

ani 也不 

antibiotikum, 复数. antibiotika 消炎药 

apendicitida 阑尾炎 

areál 院落 

architekt, architektka 建筑设计师 

atraktivní 有吸引力的 

automechanik 汽车维修工 

autoservis 汽车维修中心 

až 直到 

  
B  
balkon 阳台 

barva 颜色 

benzín 汽油 

beránek 小羊羔 

bezbariérový přístup 无障碍入口 

bohužel 遗憾，可惜 

bolet, bolí 疼 

bonboniéra 盒装糖果 

bota,复数 boty 鞋 

brát*, beru 拿，取 

brazilský 巴西的 

brýle （复数） 眼镜 

břicho 肚子 

bydlení 居住 

byt 公寓房 

bytový〈形容词〉 居住的 

  
C  

celebrita 名人 

celoživotní 一生的 

celý 整个的，全部的 

cena 价格 

certifikovaný 证书的 

cesta 道路 

cestování 旅行 

cestovní 旅行的 

cizinec, cizinka 外国人 

cukr 糖 

cvičit, cvičím 练习 

  
Č  
časopis 杂志 

čeština 捷克语 

čistírna 洗衣店 

  
D  

další  其他的 
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dárek 礼物 

dávat, dávám 给 

děkovat, děkuju za〈+宾格〉 谢谢 

dělník, dělnice 工人 

denně 每天 

destinace 目的地 

dětský pokoj 儿童房 

diskrétní 不爱传闲话的 

dlouhodobý 长期的 

do〈+属格〉 到什么里面，到什么时候 

doklad 证件 

dokončit, dokončím〈完成体

动词〉 

结束 

doma 在家 

domácí 家庭的 

domů 回家 

dopadnout*, dopadnu 
(dobře/špatně) 

结果如何（好，坏） 

dosažený 达到的 

dospělý 成年人 

dostat*, dostanu〈完成体动

词〉 

得到 

drahý 贵的 

druhý 第二 

družstevní 合作社的 

důležitý 重要的 

dům 房屋 

dvoulůžkový pokoj 双人房 

džungle 原始森林 

  
E  

ekonomie 经济 

esemeska (SMS) 短信 

  
F  
fakulta 大学的系 

fax 传真 

fialový 紫色的 

fitness centrum  健身中心 

formulář 表格 

fotografování 摄影 

fungovat, funguju  运转 

  
G  
garáž 车库 

gauč 沙发床 

gymnázium 高中 

  
H  
hasič, hasička 消防员 

hlava 头 

hnědý 褐色的 

hodně 很多 

holič, holička 理发员 

honem 赶快，马上 
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hořet, hoří 着火 

hotově 现金 

hotovo 现成的 

hotový 完成了的 

hračka 玩具 

hurá 万岁 

  
CH  
chodba  走廊 

chodit, chodím  走（多次） 

chovat se, chovám se 举止，行为 

chyba 错误 

  
I  
indonéský 印度尼西亚的 

injekce 打针 

interiér 室内陈设 

interview 采访，谈话 

inzerát 广告 

inzerce 广告 

  
J  

jasně 清楚的 

jazyk 语言，舌头 

jazykový  语言的 

jednolůžkový pokoj 单人房 

jelen 小鹿 

jestli 如果 

ještě 还，再次 

jezdit, jezdím  坐车，开车 

jiný 其他的 

jízdenka 车票 

jméno 名字 

jóga 瑜伽 

k (长式 ke)〈+与格〉 到…，往…，向…，朝… 

  
K  
kabát  大衣 

kadeřnictví 理发店 

kam 到哪里 

kapka 滴 

kašel 咳嗽 

kilometr 公里 

klíč 钥匙 

klidný 安静的 

knihovna 图书馆 

koberec 地毯 

kód 编码，密码 

koláč 饼，甜点心 

kolej 轨道，宿舍 

kolek 印花票 

koleno 膝盖 

kolo, jezdit – jet na kole 自行车，骑自行车 

komfortní 舒适的 
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komu 给谁 

konečná 终点 

konečně 终于 

kontakt 关系，联系，联络 

kontaktní čočky 隐形眼镜 

kontaktní 联络的 

kontrola 检查 

konzultant, konzultantka 顾问 

kosmetika 美容，化妆品 

kostým 女士服装，戏服 

kotě 小猫 

koukat, koukám 看 

koupelna 卫生间 

koupit, koupím〈完成体动

词〉 

买 

kouření 抽烟 

krejčovství 裁缝店 

krk 脖子，嗓子 

křeslo 沙发椅 

kuchyň 厨房 

kuchyňská linka 厨房套具 

kuchyňský kout 厨房（和客厅连的） 

kurz 培训班 

květina 花 

  
L  
lampa 灯 

lednička 冰箱 

lehký 轻的 

lehnout* si, lehnu si〈完成体

动词〉 

躺 

lék 药 

lepší 好一点的 

let 飞行 

létat, létám (口语 lítat) 飞 

letenka 飞机票 

letět, letím 飞 

levný 便宜的 

líbit se, líbí se  喜欢 

lidský 人的 

liška 狐狸 

literatura 文学 

lokalita 区域 

lomeno 斜线 

ložnice 卧室 

lžička 小勺 

  
M  

m
2
 (发音 metr čtvereční) 平方米 

make-up 化妆 

málokdy 很少时候 

management 企业领导 

manikúra 修指甲 

matematicko-fyzikální fakulta 数学物理系 
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matematický 数学的 

materiál 材料 

maximálně 最多，最大 

menší 小一点的 

místnost 屋子 

místo 地点，地方 

mít volno, mám volno  有空 

mít zpoždění 迟到 

mně 我（第二格和第四格） 

motor 发动机 

motorka, jezdit – jet na 
motorce 

摩托车，骑摩托车 

  
N  

na〈+宾格和位格〉 到哪里，在哪里 

nabízet, nabízím〈完成体动

词〉 

提议，提 

nábytek 家具 

nákup 购物〈名词〉 

náplast 橡皮膏 

narození 出生 

narozeniny 生日 

nástup 进入 

nástupiště 站台 

naštěstí 幸亏 

návštěva 访问 

něco 某些东西，某些事 

nehoda 事故 

nechat, nechám〈完成体动

词〉 

放弃；留下；让 

nějaký 某个 

nejčastěji 最经常 

nejhorší 最坏的 

nejlepší 最好的 

nejlepší  
nejlevnější 最便宜的 

nejvyšší 最高的 

německý 德国的 

nemoc 病 

nesnášet, nesnáším 不能容忍 

no ne 不是吧 

noha 腿 

nos 鼻子 

nouzové volání 紧急电话 

noviny（复数） 报纸 

nutný 必须的 

  
O  
občanství 国籍 

objednat se, objednám se 

〈完成体动词〉 
预定 

objednávka 订单 

oblečení 衣服 

obor 专业 
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obraz 画 

obvykle 平常，通常 

obývák 客厅 

oční optika 眼镜店 

odejít*, odejdu〈完成体动

词〉 

离开，走 

odeslat, odešlu〈完成体动

词〉 

发出，寄出 

odcházet, odcházím 离开 

odjet*, odjedu〈完成体动词〉 乘车离开 

odjezd 发车 

odlet 起飞 

odletět, odletím〈完成体动

词〉 

飞走 

odložit si, odložím si〈完成体

动词〉 

脱衣服 

odložit si, odložím si pf.  

odskočit si, odskočím si 〈完

成体动词〉 

走开一会 

oko, 复数 oči 眼睛 

omyl 误会 

operace 手术 

opravdu, fakt 对，事实 

opravit, opravím〈完成体动

词〉 

修理 

opravna obuvi 修鞋店 

oranžový 橘黄色的 

oslovení 称呼 

osoba 个人 

osobní osobní vlastnictví 私人所有 

ostříhat, ostříhám〈完成体动

词〉 

理发 

otevřeno 开门 

otevřít*, otevřu〈完成体动

词〉 

打开 

  
P  

pantofel,复数. pantofle  拖鞋 

paragon 发票 

parkování 停车 

parkovat, parkuju 停车 

parkoviště 停车场 

pas 护照 

patro  楼层 

pátý 第五个 

pavilon 亭子，馆 

pedagogická fakulta 师范系 

penicilin 青霉素 

penzion 家庭旅馆 

placený 已付款的 

plast 塑料 

plat 工资 

platit, platím (kreditní) kartou 支付，我用信用卡支付 

pneumatika 轮胎 
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pobyt  居留 

počet 数量 

počkat, počkám〈完成体动

词〉 

等 

podepsat, podepíšu〈完成体

动词〉 

签字 

podívat se, podívám se 〈完

成体动词〉 

看 

podpis 签字 

pohlaví 性别 

pohlednice 明信片 

pohoda 如意，舒适 

pohotovost 急诊 

pohyb 动作，运动 

pojď! pojďte! （“步行走”的

命令式） 

请过来！ 

pokladna 收款处，售票处 

pokladní, pokladní 收银员 

pokuta 罚款 

pomalu 慢慢地 

pomoc 帮助 

pomoct, pomůžu〈完成体动

词〉 

帮助 

posadit se, posadím se 〈完

成体动词〉 

坐下 

posílat, posílám 发，寄 

poslat*, pošlu〈完成体动词〉 发，寄 

poslední 最后的 

postel 床 

potkat, potkám〈完成体动

词〉 

遇见，见面 

potřebovat, potřebuju 需要 

pouze 只 

používat, používám 使用 

povolání 职业 

povolení 许可，许可证 

pozdě  晚 

později 晚一点 

pozdrav 问候 

pozdravovat, pozdravuju 问候 

poznámka 备注 

pozvání 邀请 

pozvat*, pozvu〈完成体动

词〉 

邀请 

požadovaný 要求的 

požadovat, požaduju  要求 

pracovní doba 工作时间 

prášek 药，洗衣粉 

prezentace 介绍 

pro〈+宾格〉 给谁，为什么 

pro sebe  给自己 

prodat, prodám〈完成体动

词〉 

卖 
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prodavač, prodavačka 售货员 

programátor, programátorka  编程员 

pronájem 租赁 

pronajmout si, pronajmu si

〈完成体动词〉  
租赁 

pronajmout, pronajmu 〈完成

体动词〉 

出租 

proto 所以 

průmyslový 工业的 

první  第一个 

přání 愿望 

přát*, přeju 祝 

přečíst, přečtu〈完成体动

词〉 

读完 

před〈+工真格〉 在什么前面，在什么之前 

předmět 物体，题目，对象，科目 

předpoklad 前提，预想 

předsíň 门厅 

přemýšlet, přemýšlím 想 

přes〈+宾格〉 经过 

přestěhovat se, přestěhuju se

〈完成体动词〉 
搬家 

přestoupit, přestoupím 〈完成

体动词〉 

转车 

přestup 转车 

příchod 到来，到达 

přijet*, přijedu〈完成体动词〉 乘车来 

příjezd 到达 

přijít, přijdu〈完成体动词〉 来 

příjmení 性 

přílet 飞机到达 

přiletět, přiletím〈完成体动

词〉 

飞来 

připravovat (se), připravuju 
(se) 

准备 

příští 下次 

přízemí 地面层 

pssst 嘘 

pumpa 加油站，抽水机 

pusa 嘴 

pyl 花粉 

  
R  
raději 最好 

rameno 肩 

realitní kancelář 地产公司 

realitní makléř, makléřka 地产经纪人 

recepční, recepční 前台服务员 

recept 药方 

redaktor, redaktorka 编辑 

reklamace 索赔 

reklamovat, reklamuju 索赔 

rekonstrukce 装修，改建，重建 

reprezentovat, reprezentuju 代表 
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rezervovaný 预定的 

rezervovat, rezervuju 预定 

rodinný 家庭的 

rozvedený 离婚的 

ruka,复数. ruce 手 

růžový 粉色的 

rychle 快 

rýma 感冒 

  
Ř  
ředitel, ředitelka 经理 

říct*, řeknu〈完成体动词〉 说 

řidič, řidička 司机 

řidič, řidička  
řidičský průkaz, obecná 
čeština řidičák 

驾驶执照 

řídit, řídím 驾驶 

říkat, říkám  告诉 

  
S  
sádra  石膏 

salám 香肠 

samozřejmě 当然 

sanitka 救护车 

sedmý 第七个 

servírka 女服务员 

sirup 果子露，浓缩果汁 

skončit, skončím〈完成体动

词〉 

结束 

skříň 柜子 

skupina 组 

slunce 太阳 

služby 服务 

služební cesta 出差 

smět, smím 可以，能 

soused, sousedka 邻居 

společnost 公司，社会 

sponzor 赞助者 

sponzorovat, sponzoruju 赞助 

SŠ = střední škola 中学 

starší 老一点的，旧一点的 

stát 国家 

státní 国家的 

stav 状况，婚姻状况 

stáž 进修，实习 

strašný 可怕的，不得了的 

studium 学习 

stůl 桌子 

styl 样式，风格 

stylový 有风格的 

svátek 节日 

světlemodrý 浅蓝色 

svobodný 自由的，未婚的 

  
Š  
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šedý 灰色的 

šestý 第六个 

švadlena 女裁缝 

  
T  
tableta 药片 

technický průkaz, obecná 
čeština techničák 

大车本 

technik, technička 技术人员 

telefonní 电话的 

telekomunikační 电信的 

tělo 身体 

tenhle, tahle, tohle =单数, 

tyhle =复数 

这个 

teplota 温度 

terasa 平台 

terminál 航站楼 

těžký 重的，沉的 

titul 学位 

tmavomodrý 深蓝色的 

tmavý 深色的 

toaleta  卫生间 

továrna 工厂 

trasa 线路，道路 

trvat, trvám 持续 

třílůžkový 三人房 

ťuk ťuk  敲 

tygr 老虎 

  
U  
u doktora, u doktorky 在医生那里 

u nás 在我们这里 

u vás 在你们那里 

ubytování 住宿 

ubytovna 宿舍 

účel 目的 

účet 账户 

učit, učím 教 

údaj 资料 

udělat, udělám〈完成体动

词〉 

做 

ucho,复数 uši 耳朵 

uklízeč, uklízečka 清洁工 

ukrást*, ukradnu〈完成体动

词〉 

偷 

určitě 肯定 

úroveňl 水平 

úřad 机关 

úředník, úřednice 职员，公务员 

ústa （复数） 嘴 

ušít, ušiju〈完成体动词〉 缝 

utéct*, uteču〈完成体动词〉 逃跑 

uvidět, uvidím〈完成体动词〉 看见 

území 区域 
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V  

Vánoce（复数） 圣诞节 

vdaná 出嫁的 

vdovec, vdova 鳏夫，寡妇 

Velikonoce（复数） 复活节 

vchod 入口 

vila 花园洋房 

vitamín 维他命 

vlastní 自己的，私人的 

vlasy 头发 

vlk 狼 

volat, volám 叫，打电话 

volno 空 

vpředu 在前面 

vrátit, vrátím〈完成体动词〉 还 

vstup 进入 

VŠ = vysoká škola,  大学 

vysokoškolské vzdělání 大学教育 

výborný 非常好 

vyčistit, vyčistím〈完成体动

词〉 

洗干净 

východ 出口，东方 

vykrást*, vykradu〈完成体动

词〉 

盗窃 

výlet 郊游 

vypadat, vypadám 看起来 

vyplnit, vyplním 填写 

výrazný 明显的，独特的 

výroba klíčů 配钥匙 

vyskočit, vyskočím〈完成体动

词〉 

跳上，跳出 

vysoká škola 大学 

vystoupit, vystoupím〈完成体

动词〉 

下车 

výstup 下车〈名词〉 

výtah 电梯 

výzva 通知 

vzadu 在后面 

vzdělání 教育 

vzdělávání 教育 

vzít*, vezmu〈完成体动词〉 拿 

vzkaz 留言 

vzpomenout si, vzpomenu si

〈完成体动词〉 
记得 

vždycky 总是 

  
W  
wifi 无限网络 

  
Z  

za〈+宾格和属格和工真格〉 过多长时间之后，在什么（谁）后面 

začít, začnu〈完成体动词〉 开始 

záda（复数） 后背，腰 
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zahrada 花园 

zahraniční 对外的，外国的 

záchod 厕所 

zájem 兴趣 

zajíčeke 野兔 

zajímavý 有趣的 

zákaz 禁止 

zakázán 禁止 

zakázáno 禁止 

zaměstnanec 工作人员 

zaměstnání 职业 

zaměstnavatel 工作单位 

zapomenout, zapomenu 〈完

成体动词〉 
忘记 

záruka 保修 

zařízený 有设备的，有家具的 

zařizovat, zařizuju 办理，布置 

zase 再次 

zastavit, zastavím〈完成体动

词〉 

停止 

zavolat, zavolám〈完成体动

词〉 

叫，打电话 

zavřeno 关门 

zboží 货物 

zdravit, zdravím 问候 

zdravotní sestra 护士 

zkouška 考试 

zkrátit, zkrátím〈完成体动

词〉 

缩短 

zlomený 受伤的，折断的 

zóna 地带 

zoologická zahrada (= zoo) 动物园 

zpátky  回 

zrcadlo 镜子 

zrušit, zruším〈完成体动词〉 取消 

ZŠ = základní škola 小学 

ztratit, ztratím〈完成体动词〉 丢 

zub 牙齿 

zvát, zvu  邀请 

zvíře, 复数 zvířata 动物 

zvíře, zvířata  
zvýšená teplota 发烧 

zvýšený 加高的 

  
Ž  
žádat, žádám 要求，申请 

žádost 申请 

ženatý 已婚的（男） 

židle 椅子 

životopis, CV (发音 síví, 口语
sívíčko) 

简历 

žlutý 黄色的 

 


