
Příloha • Česky krok za krokem  1256

  Strana 9 
a і
anglicky по-англійськи
ano так
banka банк
být бути
co що
česky по-чеськи
český чеський 
číslo номер
děkovat дякувати
dělat робити
den день
dialog діалог
dobrý добрий
formální формальний
informace інформація
já я
jak як
jednou один раз
ještě ще
jo ага, так
kdo хто
kontaktní контактний
krok крок
lekce урок
mít мати
mluvit говорити
ne ні
německy по-німецьки
otázka питання
poslouchat слухати
profese професія
prosit просити
psát*, píšu писати
rozumět розуміти
rusky по-російськи
říct*, řeknu док. в. сказати
seznamovat se знайомитися
slovní словесний
slovo слово
ten цей
těšit (Těší mě.) тішити (Дуже приємно.)
ty ти
výslovnost вимова
za позаду, за, через
znamenat означати

  Strana 10 
adjektivum прикметник
ahoj привіт
aktivní активний
animatum іменник, назва істоти
auto автомобіль
autobus автобус
centrum центр
cvičení вправа
často часто
doktor, doktorka лікар
energický енергійний
espresso еспресо
femininum жіночий рід
film фільм
fotografie фотографія
hotel готель
infocentrum інформаційний центр
inteligentní розумний
jaký який
jazyk мова
jiný інший
k до
kamarád, kamarádka приятель
kino кіно (кінотеатр)
komunikovat спілкуватися
koncert концерт
končit закінчувати(ся)
konference конференція
kontakt контакт

kvalitní якісний
manažer, manažerka менеджер
maskulinum чоловічий рід
metro метро
mítink зустріч
model, modelka модель
moderní сучасний
na на, для
například наприклад
neutrum середній рід
o про, на 
optimistický оптимістичний
organizovat організувати
pár пара
písmeno літера
plánovat планувати
podle в залежності, згідно з
policie поліція
politik, politička політик
pracovat працювати
prezident, prezidentka президент
pro для
problém проблема
profesor, profesorka професор
program програма
ptát se питати
rádio радіо
reagovat реагувати
republika республіка
restaurace ресторан
sloveso дієслово
student, studentka студент
studovat навчатися, вивчати
supermarket супермаркет
škola школа
taxi, taxík розм. таксі
telefonovat дзвонити, телефонувати
tramvaj трамвай
typický типовий
u у, поруч, поряд з
univerzita університет
v в, у
verbum дієслово
vidět бачити
víno вино
z від
znát знати

  Strana 11 
aha ага
Amerika Америка
Austrálie Австралія
čeština чеська мова
druhý другий
hezky добре, гарно
když коли
někdo хтось
odkud звідки
říkat казати
s з
tady тут
taky теж, також
zajímavý цікавий

  Strana 12 
asi приблизно, можливо
au ой
Bulharsko Болгарія
čau привіт
dík, díky розм. дякую
jeho його
kontrolovat контролювати
nebo або
nic нічого, ніщо
pak потім
podívat se док. в. подивитися
podobný подібний, схожий

Посторінковий словничок
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prominout*, prominu 
док. в.

вибачити

představovat представляти
text текст
tvořit утворювати, творити

  Strana 13 
čas час
forma форма
jíst, jím їсти
negativní негативний
obrázek картинка
on він
osobní особистий
personální персональний
používat використовувати
pozor обережність, увага
přečíst*, přečtu док. в. прочитати
sem сюди
spát, spím спати
stát держава, країна
také також

  Strana 14 
ale але
číst*, čtu читати
člověk чоловік, людина
dobře добре
jeden один
lékař, lékařka лікар
mužský чоловічий
náhoda збіг, випадковість
Německo Німеччина
no ну
nový новий
pan пан
paní пані
Polsko Польща
představit док. в. представити
slavný відомий, славний
slečna дівчина
sportovec, sportovkyně спортсмен
špatně неправильно, погано
takže отже, тому
tento (ось) цей
tykat звертатися на „ти“, 

тикати
určitě точно, безумовно, 

обов‘язково
úředník, úřednice службовець
vědět, vím знати
výraz вираз
že що
ženský жіночий

  Strana 15 
cena ціна
česat* se, češu se розчісувати волосся
čtyři чотири
deset десять
devět дев‘ять
dlouhý довгий
dva два
e-mail e-mail
i і
kolik скільки
mobil мобільний телефон
nula нуль
osm вісім
pamatovat si пам‘ятати
pět п‘ять
plus плюс
Praha Прага
sedm сім
šest шість
telefon телефон
telefonní телефонний
tři три
vízum віза

  Strana 16 
blízko близько
Čech, Češka чех
daleko далеко
dědeček, děda розм. дідусь
divadlo театр
dole внизу
doprava транспорт
hledat шукати
jet*, jedu їхати
jít*, jdu йти
kde де
letiště аеропорт
lokalita місцезнаходження
malý малий
mapa карта
město місто
minuta хвилина
místo місце
muset мусити
nádraží вокзал
nahoře вгорі
náměstí майдан
nějaký якийсь, який-небудь
nemocnice лікарня
obchod магазин
od від
odtud звідси
pěšky пішки
rovně прямо
slyšet чути
stanice станція
tam там, туди
teď зараз
ukazovat показувати
vlevo ліворуч
vpravo праворуч
výlet екскурсія
zastávka зупинка

  Strana 18 
áčko A
doleva ліворуч, наліво
dům будинок, дім
gigolo альфонс
hm хмм
jednička номер один, одиниця
kancelář офіс, агентство
kavárna кафе, кав‘ярня
kolega, kolegyně колега
kuře курча
moment момент
muzeum музей
pán пан, чоловік
parkoviště стоянка для машин
počítač комп‘ютер
poznat док. в. пізнати, познайомитися
pravda правда
průvodce, průvodkyně екскурсовод
první перший
správný правильний
syn син
turista, turistka турист
už (už ne) вже (вже ні)
zpátky назад

  Strana 19 
dolů вниз
kolo велосипед
metr метр
nahoru вгору
někde десь
pohoda (v pohodě) спокій, гарний час 

(спокійно, гарно)
směr напрямок
vlak поїзд

  Strana 20 
cesta дорога, подорож, шлях
najít*, najdu док. в. знайти
odpovědět док. в. відповісти
ulice вулиця
uprostřed посеред

  Strana 21 
adresa адреса
Afrika Африка
Asie Азія
bydlet мешкати
diskotéka дискотека
docela досить
ekologický екологічний
Evropa Європа
fajn чудовий, чудово
firma фірма, компанія
hezký хороший, гарний
historický історичний
hluk шум
hrad замок
chutnat смакувати
jako як, наприклад
jmenovat se називатися
knedlík кнедлик
líbit se (Líbí se mi...) подобатися (Мені 

подобається ...)
mezinárodní міжнародний
moc багато, дуже, надто
most міст
můj мій
někdy іноді, колись
organizace організація
park парк
pivo пиво
pražský празький
protože оскільки, тому що
rád любити
řeka річка
smutný сумний
starý старий
sympatický симпатичний
tak так
učit вчити
velký великий
veselý веселий
všechen весь
vzadu позаду

  Strana 22 
jméno ім‘я
napsat*, napíšu док. в. написати
naučit se док. в. навчитися
poštovní поштовий
pozitivní позитивний
příjmení прізвище
PSČ, poštovní 
směrovací číslo

поштовий індекс

správně правильно
USA множ. США
země 1. країна 2. земля

  Strana 23 
čtrnáct чотирнадцять
čtyřicet сорок
dál, dále (Pojďte dál.) далі (Заходьте)
devadesát дев‘яносто
devatenáct дев‘ятнадцять
do в, до
dvacet двадцять
dvanáct дванадцять
jedenáct одинадцять
kilometr кілометр
který котрий
osmdesát вісімдесят
osmnáct вісімнадцять
patnáct п‘ятнадцять
sedmdesát сімдесят
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sedmnáct сімнадцять
set  G множ., sto sg. сто
sto сто
tisíc тисяча
třicet тридцять
třináct тринадцять

  Strana 25 
alkoholický алкогольний
americký американський 
bílý білий
brambor, brambora картопля
bramborový картопляний
čaj чай
část частина
černý чорний
česnekový часниковий
čokoládový шоколадний
dezert десерт
dušený тушкований
džus сік
grilovaný смажений на грилі
guláš гуляш
hlavní головний
hovězí яловичина
hranolky множ. картопля фрі
jídlo їжа
kapr короп
káva кава
klíč ключ
lístek квиток
losos лосось
maso м‘ясо
nápoj напій
okurkový огірковий
omáčka соус, підлива
ovoce фрукти
palačinka млинець
pečený печений, смажений
perlivý газований
pít*, piju пити
pití напій, пиття
polévka, polívka розм. суп
pomerančový помаранчевий
pozvání запрошення
rýže рис
salát салат
smažený смажений
světlý світлий
svíčková вирізка з яловичини
sýr сир
šlehačka збиті вершки
vanilkový ванільний
vepřový свинячий
voda вода
zeleninový овочевий
zelený зелений
zelí капуста 
zmrzlina морозиво

  Strana 26 
červený червоний
jestli якщо
kuchař, kuchařka кухар
oběd обід
partner, partnerka партнер
spokojený задоволений
vařit готувати, варити
výborný прекрасний, відмінний
zvědavý цікавий

  Strana 27 
dát док. в. дати, покласти
dát si (Dám si..) 
dohromady

замовити, з‘їсти, випити 
разом

dvakrát два рази
gulášový гуляшевий, -гуляш
chtít*, chci хотіти
chuť смак, апетит
koruna 1. корона 2. крона

něco щось
třikrát тричі, три рази
zaplatit док. в. заплатити
zdravý здоровий
zvlášť окремо

  Strana 28 
čtvrtý четвертий
objednávat замовляти
spropitné чайові
tvůj твій
vybrat*, vyberu док. в. вибрати

  Strana 29 
alkohol алкоголь
čokoláda шоколад
spolužák, spolužačka однокласник
vegetarián, vegetar-
iánka

вегетаріанець

  Strana 30 
babička, babi розм. бабуся
bohužel на жаль
cukr цукор
dort торт
hodný добрий, слухняний
líto (To je mi líto.) шкода
mléko молоко
možná можливо
nějak якось
nemocný хворий
odložit si док. в. роздягтися
odskočit si док. в. залишити на хвилину
pozdě пізно
pozdravovat передавати привіт
pozvat*, pozvu док. в. запросити
sednout* si, sednu si 
док. в.

сісти

sestra 1. сестра 2. медсестра
škoda шкода
toaleta туалет
zkontrolovat док. в. перевірити
známý відомий

  Strana 31 
ach ой
bratr брат
deprese депресія
dieta дієта
dnes, dneska сьогодні
dovolená відпустка
fakt факт
hlad голод
hodně багато
jen, jenom тільки
kafe кава
krásný гарний
možnost можливість
nálada настрій
nápad ідея
opravdu насправді
peníze гроші
rande побачення, зустріч
rýma нежить
smůla невдача
strach страх
špatný поганий
štěstí щастя
trochu трохи
vůbec зовсім, взагалі
život життя

  Strana 33 
automechanik автослюсар
byt квартира
dítě дитина

domácnost домашнє господарство
fantastický фантастичний
hádat se сваритися
jazykový мовний
maminka, máma розм. мама, мамочка
manžel чоловік
mladý молодий
pes собака
prostě просто
přítel друг, приятель; хлопець
rodina сім‘я
rok рік
svobodný нежонатий
švagr свояк, дівер, шурин
tatínek, táta розм. тато, татусь
ženatý жонатий

  Strana 34 
dcera дочка
dívat se дивитися
manželka дружина
papír папір
podobně подібно, схоже
příbuzný споріднений
přítelkyně подруга; дівчина
svůj свій
věk вік

  Strana 35 
datum дата
formulář формуляр
let політ
narození народження
povolání професія
rodinný сімейний
rozvedený розведений, 

розлучений
stav стан
úřad установа, відомство
vdova вдова
vdovec вдівець
vnuk, vnučka внук, внучка
vyplnit док. в. заповнити

  Strana 36 
bratranec двоюрідний брат
čí чий
další інший, наступний
namalovat док. в. намалювати
německý німецький
neteř племінниця
rodič один із батьків
různý різний
sestřenice двоюрідна сестра
slovník словник
snacha невістка
strejda дядько
strýc дядько
synovec племінник
švagrová зовиця, своячка
teta тітка
tchán свекор, тесть
tchyně свекруха, теща
vztah відносини
zeť зять

  Strana 37 
bohatý багатий
cizí іноземний
drahý дорогий
elegantní елегантний
hubený худий
chudý бідний
každý кожен
konec кінець
levný дешевий
nervózní нервовий
ošklivý потворний



Příloha • Česky krok za krokem 1 259

pasivní пасивний
pesimistický песимістичний
škaredý огидний, потворний
šťastný щасливий
tlustý товстий
vysoký високий
zlý злий

  Strana 38 
povídat si розмовляти
skupina група
veselý веселий

  Strana 39 
cena ціна
dolar долар
elektronika електроніка
euro євро
padesát п‘ятдесят
sleva знижка
šedesát шістдесят

  Strana 41 
až аж; не раніше, як
čtvrt чверть
denní денний, щоденний
hodina година
kdy коли
proč чому
půl половина
sejít* se, 
sejdu se док. в.

зустрітися

spěchat поспішати
týden тиждень
učebnice підручник
začínat починати
zapomenout*, 
zapomenu док. в.

забути

  Strana 42 
akce захід
aktivita діяльність
dopoledne перша половина дня, 

до обіду
fotbal футбол
hodit se підходити, придаватися
navrhnout*, 
navrhnu док. в.

запроєктувати, 
запропонувати

noc ніч
odpoledne друга половина дня, 

після обіду
parta компанія 
party вечірка
poledne полудень
příští наступний
ráno ранок
schůze зустріч, засідання
tenis теніс
třeba наприклад
večer вечір
zítra завтра

  Strana 43 
dlouho довго
hrát*, hraju грати
hudba музика
nakupovat купувати, робити 

покупки
obědvat обідати
plavat*, plavu плавати
přitom в той же час, притому
snídat снідати
tancovat танцювати
uklízet прибирати
večeře вечеря
večeřet вечеряти
víkend вихідні

vstávat вставати
všední повсякденний

  Strana 44 
brzy рано, найближчим 

часом
cvičit робити вправи, 

практикуватися
detektivka детектив (роман, фільм)
jóga йога
karta карта
nakonec врешті решт
nikdy ніколи
noviny лише множ. газета
obvykle зазвичай
opera опера
ostatní інший
pořád постійно, до сих пір
strašně страшенно, дуже
televize телебачення
velmi дуже
většinou головним чином, 

здебільшого
volejbal волейбол
zjistit док. в. дізнатися, з‘ясувати
zumba зумба

  Strana 45 
aerobic, aerobik аеробіка
hlavně головним чином
internet інтернет
klidně ніяких проблем, не 

соромтеся
naopak навпаки
oba обидва
odpovídat відповідати
potom потім
proto тому
přednáška лекція
román роман
seminář семінар
sova сова
společný спільний
spolu разом
sportovat займатися спортом
svatba весілля
techno техно
teplý теплий
unavený стомлений
vypadat виглядати
žít*, žiju жити

  Strana 47 
auditor, auditorka аудитор
autopůjčovna прокат автомобілів
denně щодня
dokdy до якого часу
chodit ходити
krokodýl крокодил
měsíc місяць
narozeniny день народження
neděle неділя
odkdy відколи
omlouvat se вибачатися
otevřít*, otevřu док. в. відчинити, відкрити
party вечірка
pátek п‘ятниця
po після
pondělí понеділок
pošta пошта
přijít*, přijdu док. в. прийти
rezervace резервація, 

бронювання
školení навчання, курс 

підвищення кваліфікації
výročí ювілей, річниця
zavřít*, zavřu док. в. зачинити
zdraví здоров‘я
zvát*, zvu запрошувати

  Strana 49 
bolet боліти
celý цілий, увесь
dokončit док. в. закінчити
esemeska sms, смс
materiál матеріал
minulý минулий
národnost національність
připravovat готувати
schůzka зустріч
test тест
volno вільний час, вихідний
výjimečně виключно
zpráva повідомлення, новина, 

звіт
zrušit док. в. скасувати
zub зуб

  Strana 50 
odpočívat відпочивати
včera вчора
zelenina овочі

  Strana 51 
Anglie Англія
hra гра
chvíle, chvilka момент, хвилина
jasně ясно, звичайно
kniha книга
počasí погода
pozice позиція, розташування
pracovitý працьовитий
středa середа
vážně серйозно
venku на вулиці, на дворі, 

зовні
vlastně власне кажучи

  Strana 52 
ani (ani .. ani) ні (ні ... ні ...)
brát*, beru брати, приймати
galerie галерея
hospoda пивний ресторан, 

кнайпа
legrace жарт, веселощі
úterý вівторок
volat дзвонити, телефонувати
zavolat док. в. 1. подзвонити 2. 

покликати

  Strana 53 
angína ангіна
čekat чекати
domů додому
hurá ура
normálně нормально
nutný необхідний, 

обов‘язковий
pětkrát п‘ять разів
právě якраз
ztratit док. в. втратити
zvonit дзвонити

  Strana 54 
letadlo літак
letět летіти
moře море
naposled останнього разу
plakat*, pláču плакати
poprvé вперше
předevčírem позавчора
řídit вести, керувати
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  Strana 55 
Čechy Чехія
čočka 1. лінза 2. сочевиця
dramatik, dramatička драматург
Francie Франція
král, královna король
krátký короткий
medaile медаль
narodit se док. в. народитися
nevěsta наречена
odpověď відповідь
olympiáda олімпіада
prodaný проданий
silný сильний
skladatel, skladatelka композитор
slabý слабкий
slovanský слов‘янський
speciální спеціальний
spisovatel, spisovatelka письменник
symfonie симфонія
štíhlý стрункий
umět уміти, знати
umřít*, umřu док. в. померти
vlast батьківщина
vyhrát*, vyhraju док. в. перемогти, виграти
zlatý золото

  Strana 57 
bazén басейн
čtvereční квадратний (метр)
divný дивний
družstevní кооперативний
garáž гараж
inzerát оголошення
kout, koutek зменш. кут
kraj регіон, край
les ліс
luxusní розкішний
nábytek меблі
nudný нудний
obyčejný звичайний, простий
patro поверх
pohodlný зручний
pokoj кімната
prodat док. в. продати
pronajmout*, 
pronajmu док. в.

здати (в оренду)

před перед 
rekonstrukce реконструкція
sídliště мікрорайон, житловий 

квартал
spojení зв‘язок
tradiční традиційний
ubytování розташування, житло
vesnice село
vila вілла
vlastnictví володіння, власність
výtah ліфт
zahrada, zahrádka 
зменш.

сад

zařízení 1. меблі 2. пристрій
zařízený мебльований
zařizovat облаштовувати, 

обставляти

  Strana 58 
balkón балкон
dětský дитячий
hypotéka іпотека
koupelna ванна кімната
kupovat купувати
ložnice спальня
milión мільйон
minimálně мінімально, принаймні
obývák вітальня
pěkný хороший
počkat док. в. почекати
potkat док. в. зустріти
potřebovat потребувати
prodávat продавати
předsíň передпокій

přesně точно
půda 1. горище 2. земля
samozřejmě звичайно
sklep підвал
starost клопіт, піклування
záchod туалет

  Strana 59 
barva колір
dopsat*, dopíšu док. в. дописати
gauč диван
hnědý коричневий
koberec килим
křeslo крісло
kuchyňská linka кухонна стінка
lampa лампа
lednička холодильник
linka 1. лінія 2. див. 

kuchyňská linka  
místnost кімната
myčka посудомийна машина
obraz картина
oranžový помаранчевий, 

оранжевий
pohovka диван
postel ліжко
růžový рожевий
sedačka диван, м‘які меблі
skříň шафа, гардероб
sporák плита
sprcha душ
stůl стіл
světlemodrý блакитний
šedý сірий
tmavomodrý темно-синій
trouba піч
vana ванна
vpředu спереду
zrcadlo дзеркало
židle стілець
žlutý жовтий

  Strana 60 
aspoň принаймні
dvougenerační для двох поколінь сім‘ї 

(будинок)
nechat док. в. залишити
prázdný порожній
sehnat*, seženu док. в. дістати, знайти
smět сміти, могти
teda я маю на увазі
viď чи не так?
zatím наразі, поки що
zde тут

  Strana 61 
červen червень

  Strana 62 
březen березень
cestovat подорожувати
dvoulůžkový двомісний (номер у 

готелі)
hora гора
hostel хостел
internetový інтернет-
jaro весна
jednolůžkový одномісний
karavan караван
kemp турбаза
léto літо
lyžovat кататися на лижах
málo трохи
osoba людина
platit платити
podzim осінь
poslat*, pošlu док. в. послати
přijet*, přijedu док. в. прибувати, приїхати
příplatek надбавка, доплата

rezervovat резервувати, 
бронювати

rozdíl різниця
snídaně сніданок
stránka сторінка, сайт
udělat док. в. зробити
volný вільний, безкоштовний
wifi Wi-Fi
zdarma безкоштовно
zima 1. холод 2. зима

  Strana 63 
červenec липень
desátý десятий
duben квітень
dvacátý двадцятий
květen травень
leden січень
listopad листопад
pas паспорт
podpis підпис
prosinec грудень
recepce прийом
říjen жовтень
sedmý сьомий
srpen серпень
termín термін, дата
třetí третій
ubytovací житловий
únor лютий
září вересень

  Strana 65 
imperfektivní недоконаний
návštěva візит
někam кудись
perfektivní доконаний
pohyb рух
sám один, сам
sobota субота

  Strana 66 
budoucnost майбутнє
pozítří післязавтра

  Strana 67 
ambasáda посольство
britský британський
dostat*, dostanu док. в. отримати
kam куди
lingvistický лінгвістичний
miláček дорогий
moderovat вести, конферувати
ochutnat док. в. скуштувати, спробувати
pomoc допомога
ředitel, ředitelka директор
slíbit док. в. пообіцяти
snad можливо
specialita фірмове блюдо
zůstat*, zůstanu док. в. залишитися

  Strana 68 
hokej хокей
chata котедж, дача
Morava Моравія
nákup покупка
použít*, použiju док. в. використати
radost радість
výstava виставка

  Strana 69 
procházka прогулянка
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  Strana 70 
dávat давати, класти
egoista егоїст
Havaj Гаваї
charita благодійність
jachta яхта
řidič, řidička водій
squash сквош
stejný однаковий, той самий
úplně абсолютно, повністю

  Strana 71 
civilizace цивілізація
doufat сподіватися
fotografovat фотографувати
historie історія
chytat ловити
jahodový полуничний
jezdit їздити
jinak в іншому випадку, по-

іншому
koupat* se, koupu se купатися
květina квітка
lézt*, lezu лізти
ležet лежати
mňam ням
navštěvovat відвідувати
opalovat se загоряти, засмагати
pláž пляж
příroda природа
ryba риба
skála скала
strom дерево
tenhle (ось) цей
vlastní власний
zámek 1. замок 2. палац
zvíře тварина

  Strana 73 
břicho живіт
hlava голова
koleno коліно
krk шия
lékárna аптека
lidský людький
noha нога
nos ніс
oko око
písnička пісня
prst палець
pusa рот, поцілунок
rameno плече
ruka рука
tělo тіло
ucho вухо
ústa лише множ. рот
vlas волосся
záda лише множ. спина

  Strana 74 
blond, blonďatý блондин
brýle лише множ. окуляри
čtvrtek четвер
dost досить
hippie хіпі
knír вуса
kostel костел 
kudrnatý кучерявий
kurs курс
modrý синій
oblíbený улюблений
postava фігура
skoro майже
tmavý темний

  Strana 75 
hned одразу
kartička картка

nedávno нещодавно
objednat док. в. замовити
pacient, pacientka пацієнт
pojištění страхування
teplota температура
viróza вірусне захворювання
vitamin

zdravotní sestra

вітамін

медсестра

  Strana 76 
alergie алергія
cukrovka діабет
diabetes діабет
horečka лихоманка
chřipka грип
kašel кашель
lék лік
migréna мігрень
průjem пронос
pyl пилок
zlomený зламаний

  Strana 77 
antibiotikum антибіотик
apendicitida апендицит
bronchitida бронхіт
kontrola перевірка, контроль
lehnout* si, 
lehnu si док. в.

лягти

pořádek порядок
recept рецепт
sanitka швидка допомога
slavit святкувати
svléknout* se, 
svléknu se док. в.

роздягнутися

takový такий
těžký важкий, тяжкий 
Vánoce Різдво
ven зовні, надвір
zvýšený підвищений

  Strana 78 
akutní невідкладний
alergologie алергологія
bavit цікавити
dorost молодь
dospělý дорослий
chirurgie хірургія
literatura література
neurologie неврологія
objednaný замовлений, записаний 

(на прийом)
objekt об‘єкт, додаток
očař, očařka розм. офтальмолог
oční очний
operace операція
operovat оперувати
ordinace приймальня лікаря
plánovaný планований
pohotovost кімната невідкладної 

допомоги
poliklinika поліклініка
pouze тільки
praktický практичний
předmět додаток
případ випадок
střed середина, центр
zajímat цікавити
zubař, zubařka розм. стоматолог
zubní зубний

  Strana 79 
antidepresivum антидепресант
antikoncepce контрацепція
bez без
diskrétní дискретний
hotově готівкою
jednotlivě окремо, по одному
kapka крапля

krém крем
léčit лікувати
lékárník, lékárnice фармацевт
náplast пластир
návod інструкція
nosní kapky краплі в ніс
obvaz бинт, пов‘язка
opalování загоряння, засмагання
přistupovat підходити
sirup сироп
spaní сон
tablet планшет
výdej видача
zadat док. в. призначати
zmáčknout*, 
zmáčknu док. в.

натиснути

zóna зона

  Strana 81 
běhat бігати
dálnice автомагістраль
drogerie господарські товари, 

побутова хімія
elektřina електрика
fungovat працювати, 

функціонувати
kluk хлопчик
kolem навколо
kousek штука, трохи
krásně красиво
letenka авіаквиток
mezi між
nad над
naplánovat док. в. запланувати
nedaleko близько
pod під
potravina продукт (харчування)
přestěhovat se док. в. переїхати
příjemný приємний
silnice дорога, шосе
soused, sousedka сусід
strašný жахливий
štěkat гавкати
topení опалення
vedle поруч
vzduch повітря
zažít*, zažiju док. в. пережити, зазнати

  Strana 82 
atd. і т.д.
kašna фонтан

  Strana 83 
cestovní kancelář турагенція
festival фестиваль
gratulovat вітати
Island Ісландія
maximálně в кращому випадку, не 

більше
navíc ще й, на додачу
příště наступного разу
rehabilitace реабілітація
rozbít*, rozbiju док. в. розбити
rozbít* se, rozbije se 
док. в.

розбитись, розіб’ється

super супер

  Strana 84 
cukrárna кондитерська
knihovna книжкові полиці, 

бібліотека
podoba форма, вид
poradit док. в. порадити
slunce сонце
teplo тепло
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  Strana 85 
bolest біль
elektrárna електростанція
jogurt йогурт
knihkupectví книжкова крамниця
knížka книга
kopírka копіювальний апарат
květinářství квіти (магазин)
málokdy рідко
máslo вершкове масло
mobilní мобільний
optika оптика
papírnictví канцелярські товари
tamhle (ось) там, туди
vypnout*, vypnu док. в. вимкнути

  Strana 86 
domluvit se док. в. домовитися
státní державний
stihnout*, stihnu док. в. встигнути
svátek 1. свято 2. іменини
vadit заважати
vzniknout*, vznikne 
док. в.

виникнути, виникне

zajít* si, zajdu si док. в. зайти, сходити

  Strana 87 
chyba помилка
křižovatka перехрестя
nastoupit док. в. сісти (в транспорт)
nastupovat сідати (в транспорт)
přestoupit док. в. пересісти (про 

транспорт)
přestupovat пересідати (про 

транспорт)
vystoupit док. в. 1. зійти, вийти 2. 

виступити
vystupovat 1. виходити 2. 

виступати
vysvětlit док. в. пояснити
zahnout*, zahnu док. в. повернути

  Strana 89 
bruslit кататися на ковзанах
cestování подорож
domino доміно
dopadnout*, dopadne 
док. в.

закінчитися (добре, 
погано), закінчиться 

dramatický драматичний
foťák фотоапарат
fotka фото
horko жарко
jižní південний
komplikace ускладнення
kufr чемодан
loď корабель
místní місцевий
mořský морський
nabíječka зарядний пристрій
naštěstí на щастя
Neapol Неаполь
nemoc хвороба
oblečení одяг
ochutnávat куштувати, пробувати
ostrov острів
památka пам‘ятка
pizza піца
Pompeje Помпеї
posílat посилати
potápět se пірнати
pozdrav вітання
při під час
přiletět док. в. прибути, прилетіти
půjčit док. в. позичити, дати в борг
sáňkovat кататися на санках
selfie селфі
suvenýr сувенір
špagety спагеті
ujet*, ujedu док. в. від‘їхати (не встигнути 

на поїзд тощо)

uletět док. в. відлетіти
vlna 1. хвиля 2. шерсть
zavřený зачинений

  Strana 90 
fitko фітнес-центр
hele дивіться, агов
létat літати
nosit носити
užít* si, užiju si док. в. насолодитися
vhodný підхожий, слушний

  Strana 91 
atmosféra атмосфера
batoh рюкзак
bon купон, ваучер
bývalý колишній
Dalmácie Далмація
exotický екзотичний
gril гриль
grilovat смажити на грилі
hřiště спортивний майданчик
chalupa хата, дача
Chorvatsko Хорватія
ideální ідеальний
Jugoslávie Югославія
Krkonoše Крконоше
letos цього року
milovat кохати
milý милий
nabídka пропозиція
nabízet пропонувати
nádherný чудовий
oblázkový гальковий
písečný піщаний
pobřeží узбережжя
pobyt перебування, 

проживання
poloha становище
procestovat док. в. проїхати
projet*, projedu док. в. проїхати
přátelský дружній
přes через
revoluce революція
stejně все одно, а також, 

однаково
Šumava Шумава
Thajsko Таїланд
vloni минулого року, торік
vrátit se док. в. повернутися
výhodný вигідний

  Strana 92 
častý частий
nástupiště платформа
odejít*, odejdu док. в. піти
odjet*, odjedu док. в. поїхати
odjezd від‘їзд
odletět док. в. відлетіти
Paříž Париж
přicházet приходити
přijíždět прибувати, приїжджати
Varšava Варшава
zpáteční зворотний
zpoždění затримка, спізнення

  Strana 93 
čekárna зал очікування
nález знахідка
nástup посадка
odlet виліт
podejít*, podejdu док. 
в.

проходити під

podchod підземний перехід
pokladna каса
přechod перехід
přejít*, přejdu док. в. перейти
přestup пересадка, трансфер
příjezd прибуття, приїзд

přílet прибуття, приліт
úschovna кімната для зберігання 

багажу
vejít*, vejdu док. в. зайти
vchod вхід
východ вихід
vyjít*, vyjdu док. в. вийти
výstup вихід
zavazadlo багаж
ztráty a nálezy  бюро знахідок

  Strana 94 
bezpečný безпечний
bláto бруд
kopec пагорб
legrační смішний
nikdo ніхто
riskantní ризикований
rychle швидко
řidičský průkaz, řidičák 
розм.

водійські права

teprve тільки
umýt*, umyju док. в. помити
zabít*, zabiju док. в. вбити

  Strana 95 
baterie акумулятор
cizinec, cizinka іноземець
dokument документ
důležitý важливий
kreditní кредитний
nabít*, nabiju док. в. зарядити
peněženka гаманець
rychlík швидкий потяг, експрес
taška сумка
ukrást*, ukradnu док. в. вкрасти
věc річ
zaspat, zaspím док. в. проспати

  Strana 97 
aby щоб
barevný кольоровий
beránek баранець
bohoslužba богослужба
cukroví солодощі, печиво
dárek подарунок
dostávat отримувати
hod (Boží hod) перший день 

церковних свят
chlebíček бутерброд
jednohubka канапе
Ježíšek немовля Ісус 
kalendář календар
katolický католицький
koleda колядка
křesťanský християнський
mazanec великодня паляниця
mrskat шмагати
nedělní недільний
ohňostroj феєрверк
oslava святкування
pečivo хлібобулочні вироби
předtím перед тим
půlnoc північ
půlnoční північний
rybí рибний, риб‘ячий
Silvestr Новий рік
sladký солодкий
stromeček деревце
symbolizovat символізувати
šampaňské шампанське
štědrý (Štědrý den) щедрий (Щедрий вечір, 

24-е грудня)
tradičně за традицією, 

традиційно
vajíčko яйце
Velikonoce Великдень
velikonoční великодній
věřit вірити
významný значний, важливий
začátek початок
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zdobit прикрашати
zpívat співати

  Strana 98 
oslavit док. в. відсвяткувати
patřit належати
pohřeb похорон
přát*, přeju бажати
soustrast (Upřímnou 
soustrast.)

співчуття (Прийміть 
щирі співчуття.)

tygr тигр
Upřímnou soustrast. (Прийміть) щирі 

співчуття.

  Strana 99 
blížit se наближатися
hotový готовий
luxovat пилососити
mýt*, myju мити
nádobí посуд
nakoupit док. в. закупити, накупити
okno вікно
péct*, peču пекти
pořádně належно, як слід
prádlo білизна
prach пил
prát*, peru прати
seznam список
úklid прибирання
uklidit док. в. прибрати
upéct*, upeču док. в. спекти
utírat витирати
utřít*, utřu док. в. витерти
vánoční різдвяний
vyluxovat док. в. пропилососити
vyprat*, vyperu док. в. випрати
zasloužit si заслужити

  Strana 100 
dopis лист
uvařit док. в. зварити, приготувати

  Strana 101 
kytka квітка, букет
malovat малювати
opravit док. в. виправити, 

відремонтувати
opravovat виправляти, 

ремонтувати
podlaha підлога
svetr светр
vymalovat док. в. пофарбувати
vytřít*, vytřu док. в. витерти, вимити 

(підлогу)
zalévat поливати
zalít*, zaliju док. в. полити
zamést*, zametu док. в. підмести

  Strana 102 
jablko яблуко
koukat дивитися
krájet різати, дрібнити
lít*, liju лити
mockrát багато разів
olovo олово
pohádka казка
rozdat док. в. роздати
řízek шніцель
snít мріяти
tradice традиція
trávit проводити (час)
vánočka різдвяна солодка 

плетенка
vymyslet док. в. вигадати, придумати
zbytečný непотрібний, зайвий

  Strana 103 
bábovka кекс, баба
chléb хліб
jarní весняний
jé ой! оце так!
kosmetika косметика
manikúra манікюр
perfekcionista, perfek-
cionistka

перфекціоніст

pořádný хороший, ретельний
takhle (ось) так
všude всюди
vždyť ж
začít*, začnu док. в. почати

  Strana 105 
dnešní сьогоднішній
esej есе
chovat розводити, тримати
kdyby якщо, якби
kouknout se*, kouknu 
se док. в.

подивитися

místo місце
možný можливий
obvyklý звичайний
odborně професійно
odkládat відкладати
pocit почуття
prokrastinace зволікання
přání побажання
přísloví прислів‘я
psycholog, psycholožka психолог
rychlý швидкий
seriál серіал
spousta багато, купа, безліч
stěžovat si скаржитися
stíhat встигати
tempo темп
tendence тенденція
tolik стільки
učení навчання
vlastnost властивість, якість
vymlouvat se виправдовуватися
výmluva виправдання
zdvořile ввічливо
životní життєвий

  Strana 106 
držet тримати
kouřit дим
přestat*, přestanu 
док. в.

перестати

utrácet витрачати
vůle воля
vypínat вимикати
zapínat вмикати
zapnout*, zapnu док. в. 1. увімкнути 2. 

застібнути
zdravě здорово

  Strana 107 
hořet горіти
pršet дощити
přemýšlet думати, роздумувати
servis обслуговування
zachránit док. в. врятувати

  Strana 108 
autorádio автомагнітола
mechanik механік
motor двигун
najednou раптом
nikde ніде
odtáhnout*, odtáhnu 
док. в.

відтягти, евакуювати

opačný протилежний
oprava ремонт
protestovat протестувати

pryč геть
přeložit док. в. перекласти
příběh історія
rozbitý зламаний, розбитий
smát* se, směju se сміятися
tma темрява
zamilovaný закоханий
zatelefonovat док. в. подзвонити, 

зателефонувати
žádný жодний

  Strana 109 
bota черевик, туфля 
konvence конвенція
mlaskat чавкати, плямкати
mnoho багато
národ нація
než ніж
nůž ніж
oslovovat звертатися
pracovní робочий
překvapit док. в. зробити сюрприз, 

здивувати
přímo безпосередньо, прямо
přinést*, přinesu док. в. принесити
situace ситуація
srkat попивати, сьорбати
sundat зняти
šokovat шокувати
včas вчасно
vidlička виделка
vykat звертатися на „ви“, 

викати 
zvyk звичка, звичай

  Strana 110 
zdvořilý ввічливий

  Strana 111 
egoistický егоїстичний
hloupý дурний
kvalita якість
líný ледачий
pomáhat допомагати
považovat вважати
protivný противний
přísný строгий
sobecký егоїстичний
spolehlivý надійний
sprostý паскудний, вульгарний
statečný відважний
stupidní дурний
šikovný зручний
vulgární вульгарний
zapomínat забувати
zapomnětlivý забудькуватий
zdravit вітати

  Strana 113 
blýskat se спалахувати, блискати
bouřka гроза
chladno холодно
jasno ясно
mlha туман
mokro вогко
mrznout*, mrznu мерзнути
slunečno сонячно
sněžit сніжити
sucho посуха
vedro спека
vítr вітер
vzít* se, 
vezmeme se док. в.

одружитися, 
одружимося

zatáhnout* se, 
zatáhne se док. в.

затягнутися хмарами
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  Strana 114 
dokonce навіть
foukat дути
fronta черга, фронт
hrozný жахливий
chladný холодний
klouzat*, kloužu ковзати
lokálně в місцевому масштабі
místy в деяких місцях
náledí ожеледиця
oblačno хмарно
očekávat очікувати
polojasno частково хмарно
postupně поступово
pravý правий
pronikat проникати
proniknout*, 
proniknu док. в.

проникнути

předpověď прогноз
roční річний
sever північ
sněžení снігопад
studený холодний
stupeň градус
tropický тропічний
západ захід
západní західний

  Strana 115 
cibulový цибулевий
hlasitě голосно
hlasitý голосний
levně дешево
mladě молода істота
ovocný фруктовий
smutně сумно
unaveně стомлено

  Strana 116 
anglický англійський
blízký близький
cítit відчувати
daleký далекий
draze дорого
francouzský французький
horký гарячий
pomalu повільно
šéf, šéfka шеф
tichý тихий
tiše тихо

  Strana 117 
dlouhý довгий
dojem враження
holka дівчина
chytrý розумний
skvěle чудово
superlativ найвищий ступінь 

порівняння
svět світ
zhubnout*, zhubnu 
док. в.

схуднути

ztloustnout*, ztloustnu 
док. в.

розтовстіти

  Strana 118 
centimetr сантиметр
Česko Чехія
emocionální емоційний
fyzika фізика
hranice межа, кордон
intuice інтуїція
komunikativní комунікативний
kreativní творчий
matematika математика
mnohem набагато
občas іноді
pečlivý ретельний

pomalý повільний
povaha характер
rohlík рогалик
sourozenec брат, сестра
sport спорт
systematický систематичний
talent талант
tým команда
území територія
zajímavost цікавий факт, цікавинка
základní основний
žertovat жартувати

  Strana 119 
bunda куртка
cíl мета
českomoravský чесько-моравський
doba час
exponát експонат
expozice виставка
gigantický гігантський
jediný єдиний
konat se відбуватися
kuriozita дивина
měřit міряти
miniaturní мініатюрний
motorka мотоцикл
návštěvník, návštěvnice відвідувач
navštívit док. в. відвідати
objevit док. в. відкрити
obrovský величезний
obvod периметр
otvírací відкриття
plast пластик
poslední останній
prohlídka огляд, екскурсія
rekord рекорд
ručička ручка
rychlost швидкість
senior, seniorka літня людина, 

пенсіонер
schránka буфер обміну
skupinový груповий
střední середній
šála шарф
špendlík (spínací 
špendlík)

булавка, шпилька

tu тут
turistický туристичний
tužka олівець
uslyšet док. в. почути
uvidět док. в. побачити
uvnitř всередині
viset висіти
vstup вхід
vstupné плата за вхід
vysočina височина
vystavený виставлений
zkrátka коротко кажучи, просто

  Strana 121 
komunikace комунікація, 

спілкування
obsadit док. в. зайняти
omyl помилка
pevná linka

profil

стаціонарний телефон

профіль
rušit турбувати
síť мережа
skončit док. в. закінчити
služba обслуговування
sociální соціальний
technika техніка
vzkaz повідомлення

  Strana 122 
kus частина
myslet думати
prozvonit продзвонити
styl стиль
vážený шановний

  Strana 123 
bankovnictví банкінг
blog блог
blogovat док. в.+ недок. 
в.

писати блог

bod бал
existovat існувати
googlit шукати в Google
googlovat шукати в Google
klikat клацати
kliknout*, kliknu док. в. клацнути
obléknout* se, 
obléknu se док. в.

одягнутися

počítačový комп‘ютерний
politika політика
psaní лист; письмо
sedět сидіти
skypování спілкування по скайпу
skypovat спілкуватися по скайпу
smazat*, smažu док. в. видалити
snadno легко
studium навчання, вивчення
surfování серфінг
technologie технологія
vygooglit док. в. знайти в Google, 

загуглити
vygooglovat док. в. знайти в Google, 

загуглити
zábava розвага, веселощі
zařídit si док. в. зробити собі
závislý залежний
zkusit док. в. спробувати
živý живий

  Strana 124 
aplikace додаток
dveře лише множ. двері
flashka розм., fleška 
розм.

FlashDisc

ikona значок, іконка
kopírovat копіювати
laserový лазерний
mazat*, mažu видаляти
monitor монітор
notebook ноутбук
okopírovat док. в. скопіювати
otevírat відчиняти, відкривати
otvírat відчиняти, відкривати
programovat програмувати
řádek рядок
software програмне 

забезпечення
soubor файл
stáhnout*, stáhnu 
док. в.

скачати

stahovat скачувати
tiskárna принтер
tisknout*, tisknu друкувати
ukládat зберігати
uložit док. в. зберегти
vymazat*, vymažu 
док. в.

видалити

vytisknout*, vytisknu 
док. в.

роздрукувати

zavírat зачиняти

  Strana 125 
bát se, bojím se боятися
čtečka електронна книга, 

сканер
hodinky лише множ. годинник (наручний)
hračka іграшка
hrůza жах
kadeřník, kadeřnice перукар
parfém парфуми
pěkně добре
přece все ж, врешті-решт
přidat док. в. додати
radit радити
sluchátko телефонна трубка, 

слухавка
zážitek враження, досвід



Příloha • Česky krok za krokem 1 265

  Strana 126 
hrnek чашка, горня
omluvit se док. в. вибачитися
porozumět док. в. зрозуміти
přehrávač плеєр
vysvětlovat пояснювати

  Strana 127 
demonstrant, 
demonstrantka

демонстрант

dodělat док. в. закінчити
holič, holička перукар, перукарка
kvůli через
naproti навпроти
nikam нікуди
proti проти
přesný точний
vláda уряд
zkouška іспит

  Strana 129 
devatenáctý дев‘ятнадцятий
halenka блузка
kabát пальто
kalhoty лише множ. брюки
klobouk капелюх
košile сорочка
kraťasy розм., лише 
множ.

шорти

kravata галстук
móda мода
padesátý п‘ятдесятий
sako піджак
sedmdesátý сімдесятий
snášet терпіти
století століття
sukně спідниця
šortky лише множ. шорти
top топ
tričko, triko футболка

  Strana 130 
filozofie філософія
jednání переговори
klient, klientka клієнт
kostkovaný картатий
mikina кофта
oblek костюм (чоловічий)
pohovor інтерв‘ю
pruhovaný смугастий
secondhand секонд хенд
sluneční сонячний
teenager підліток
teniska кросівка, кед
vyjadřovat виражати, 

висловлювати

  Strana 131 
běžný звичайний
bloger, blogerka блогер
časopis журнал
Československo Чехословаччина
demokracie демократія
diktovat диктувати
dovážet імпортувати
džínový джинсовий
džíny лише множ. джинси
emigrovat емігрувати
farmář, farmářka фермер
fenomén явище
hrubý грубий
jednoduchý простий
kapitalismus капіталізм
komunista, komunistka комуніст
komunistický комуністичний
konečný остаточний, кінцевий
kritizovat критикувати
látka тканина
leginy лише множ. лосини

menšina меншина
miliarda мільярд
množství кількість
módní модний
mustang мустанг
návrhář, návrhářka дизайнер
názor думка, погляд
obchodník, obchodnice торговець, бізнесмен
originální оригінальний
osmnáctý вісімнадцятий
pokud якщо
populární популярний
proslavit док. в. прославити
prý нібито
příčina причина
rebel, rebelka бунтівник
socialismus соціалізм
socialistický соціалістичний
sportovní спортивний
stylový стильний
symbol символ
šestnáct шістнадцять
široký широкий
telenovela мильна опера
uniforma форма, уніформа
úzký вузький
úžasný дивовижний
varianta варіант
vzpomínat згадувати
zlatokop, zlatokopka золотошукач
zvláštní спеціальний, 

особливий
židovský єврейський

  Strana 132 
emko (розмір) M
nakupování покупки
slušet личити
velikost розмір
zdát se здатися
zkoušet пробувати

  Strana 133 
akorát якраз
arogantní зарозумілий
chybět бути відсутнім
Plzeň 1. Пльзень 2. 

пльзенське пиво
slaný солоний

  Strana 134 
copak (Copak nevíš?) хіба
konečně нарешті
zlobit 1. пустувати 2. не 

працювати належним 
чином, барахлити

  Strana 135 
psychologie психологія
režisér, režisérka режисер
rozmazlený розбещений, 

вередливий
trénovat тренувати, тренуватися

  Strana 137 
dít* se, děje se відбуватися, 

відбувається
kolikrát скільки разів
krabice коробка
řemeslník ремісник
stěhování переїзд
stěhovat перевозити
zmatek плутанина, метушня

  Strana 138 
psací письмовий
stěna стіна

  Strana 139 
hodiny лише множ годинник
komoda комод
stolek столик
stolička табуретка
šup гоп, гульк

  Strana 140 
elektrikář електрик
hodinový (по)годинний
instalatér слюсар-сантехнік, 

водопровідник, 
електромонтер

instalovat док. в.+ 
недок. в.

встановлювати

malíř, malířka художник
měnit міняти
míra (na míru) міра
pneumatika шина, покришка
stavět будувати
stěhovák вантажник для переїзду
světlo світло
svítit світити
šít*, šiju шити
švadlena швачка
téct*, teče текти, тече
topenář теплотехнік
topit опалювати
truhlář столяр
umyvadlo умивальник
zámečník слюсар
zámek 1. замок 2. палац
zeď стіна
zedník муляр

  Strana 141 
čistírna хімчистка
novinka новинка
starat se піклуватися
určitý певний, відомий
změnit док. в. змінити

  Strana 142 
adaptovat док. в.+ 
недок. в.

адаптувати

drobný дрібний
folkový фольковий
komplikovaný складний
koníček 1. коник 2. хобі
kutil майстер на всі руки
marketingový маркетинговий
natřít*, natřu док. в. пофарбувати
odmítat відмовлятися
okolí оточення, середовище
pauza пауза
podnikatel, podni-
katelka

підприємець

pojistka запобіжник
posekat док. в. покосити
postavit док. в. побудувати
potřeba потрібно
potřebný необхідний
prostitut, prostitutka проститут
přivézt*, přivezu док. в. привезти
pyšný гордий
rezolutně рішуче
rybaření рибалка
skutečný реальний
tráva трава
trvat тривати 
účtovat 1. пред‘являти рахунок 

2. вести бухгалтерський 
облік

věrný вірний
vyměnit док. в. замінити
vyrobit док. в. виробити
vzácný рідкісний
zájem інтерес
zkrátit док. в. скоротити
zvyknout* si, zvyknu si 
док. в.

звикнути

žádat просити, вимагати
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  Strana 143 
autoservis автосервіс
barvit фарбувати
benzín бензин
benzínový бензиновий
fit в добрій формі
kadeřnictví перукарня
karta карта
lehký легкий
masáž масаж
nafta дизельне паливо, 

солярка
namasírovat док. в. зробити масаж
opravna ремонтна майстерня
ostříhat док. в. постригти
pedikúra педикюр
plno повно
pracovník, pracovnice працівник
předem наперед
pumpa насос
stříhat стригти
studio студія, ательє
účet 1. рахунок 2. квитанція 
vyčistit док. в. почистити
vzít*, vezmu док. в. взяти

  Strana 145 
dospívající підліток
důchod пенсія
etapa фаза, етап
mimino, miminko 
зменш.

немовля

oženit se док. в. одружитися
souhlasit згоджуватися
vdát se док. в. вийти заміж
vdávat se виходити заміж
vydělávat заробляти
vyučit se пройти навчання
zahraničí закордон, зарубіжжя
zaměstnání робота, професія, 

працевлаштування
ženit se женитися, 

одружуватися

  Strana 146 
aféra скандал, афера
bulvární бульварний
celebrita знаменитість
kultura культура
pohádat se док. в. посваритися
rozejít* se, 
rozejdu se док. в.

розійтись

rozcházet se розходитись
rozvádět se розлучатися 
rozvést* se, 
rozvedu se док. в.

розлучитися

rozvod розлучення
samý самий
seznámit se док. в. познайомитися
scházet se зустрічатися
skandál скандал
vzít* se, 
vezmeme se док. в.

одружитися

  Strana 147 
hádka сварка
pochybovat сумніватися
rozchod розлучення
seznámení знайомство
skvělý чудовий
zamilovat se док. в. закохатися

  Strana 148 
alkoholik, alkoholička алкоголік
bar бар
detektiv детектив (людина)
hlas голос
komisař, komisařka комісар

kriminální кримінальний
legálně законно
mrtvý мертвий
opilý п‘яний
perfektní досконалий
policejní поліцейський
revolver револьвер
rozčilený схвильований, 

роздратовааний, 
обурений

sebevražda самогубство
sexy сексі, сексапільний
silně сильно
slibovat обіцяти
spáchat док. в. здійснити
tajně таємно
tragický трагічний
účes зачіска
uklidnit se док. в. заспокоїтися
vracet se повертатися
vyčítat дорікати, докоряти
začátečník, začátečnice початківець
zazvonit док. в. задзвонити

  Strana 149 
emigrace еміграція
Mnichov Мюнхен
podnikat займатися бізнесом
politický політичний
překvapení сюрприз
Vídeň Відень

  Strana 150 
historka історія, анекдот
láska любов
nadšený захоплений

  Strana 151 
akademie академія
bojovat боротися
dvojče, dvojčata pl. близнюк
farma ферма
filmový фільмовий
hnízdo гніздо
internátní інтернатський, 

інтернатний
koncentrační концентраційний
kukaččí зозулин
múzický музичний, театральний
muzikál мюзікл
nacismus нацизм
natočit док. в. зняти (камерою)
několik кілька
nominovat док. в. призначати, номінувати
okupace окупація
originál оригінал
panenka лялька
plavovláska блондинка
pokračovat продовжувати
přelet переліт
role роль
současnost сучасність
střídavě поперемінно
tábor табір
tvorba творення, творчість
umění мистецтво
úspěch успіх
úspěšný успішний
vyrůstat виростати
vystudovat док. в. закінчити навчання
zemřít*, zemřu док. в. померти
životopis біографія

  Strana 153 
porodnice пологовий будинок
příkaz команда, наказ
sníst док. в. з‘їсти
trojče, trojčata множ. близнюк із трійні
zákaz заборона

  Strana 154 
podat подати
pospíšit si док. в. поспішити, поквапитися
uzdravit se док. в. одужати
vypít*, vypiju док. в. випити
zaměstnanec, 
zaměstnankyně

співробітник, працівник

zhasnout*, zhasnu 
док. в.

вимкнути

zticha тихо

  Strana 155 
dovolení (s dovolením) дозвіл (Дозвольте. Будь 

ласка)
džungle джунглі
eskalátor ескалатор
fotografování фотографування
chodník тротуар
klepat стукати
kouření куріння
křičet кричати
otočit se док. в. повернутися, 

обернутися
parkování парковка
ples бал
popkorn попкорн
projít*, projdu док. в. пройти 
protější протилежний
rozčileně схвильовано, 

роздратовано, обурено
soustředit se док. в. зосередитися
sůl сіль
šustit шелестіти
váš ваш
vjezd в‘їзд
zakázat*, zakážu док. в. заборонити

  Strana 156 
citlivě чуйно
citlivý чутливий
formulovat док. в.+ 
недок. в.

формулювати

chaos хаос
laskavý ласкавий
podporovat підтримувати
pochopit док. в. зрозуміти
poslechnout*, poslech-
nu док. в.

послухати

pozitivně позитивно
poznávat пізнавати, знайомитися
přikazovat наказувати
sahat (до)торкатися
senzitivní чутливий
schopný здатний
spíš, spíše скоріше
výchova виховання
vychovaný вихований
vysoko високо
zakazovat забороняти
zmatený збентежений

  Strana 157 
doporučit док. в. рекомендувати
doporučovat рекомендувати
poprosit док. в. попросити

  Strana 158 
balet балет
gramatika граматика
indický індійський
Indie Індія
slovíčko слово
soukromý приватний
týdně (разів) на тиждень, 

щотижня
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  Strana 159 
beruška сонечко
blbec дурень
brouček жук, крихітка
debil дебіл
hajzl сволота
husa гуска
idiot ідіот
kočička кицька
kotě кошеня
kráva корова
medvídek ведмедик
mizera негідник
některý деякий, який-небудь
pitomec дурень
pusinka рот, поцілунок, 

дорогенька
slepice курка
svině свиня
vůl віл
zlato золото

  Strana 161 
ananas ананас
banán банан
bufet буфет
decilitr, deci розм. децилітр
dekagram, deka розм., 
deko розм.

декаграм

druh вид
firemní корпоративний
gram грам
hermelín сир брі, камамбер
humrový омаровий
chameleon хамелеон
kilogram, kilo розм. кілограм
klasický класичний
kuřecí курячий
legenda легенда
litr літр
obložený обкладений
okurka огірок
otrávit док. в. отруїти
paprika перець
paprikový з перцю, з перцем
plátkový нарізаний, нарізка
prodávaný продаваний
rajče помідор
relativně відносно
salám ковбаса
šunka шинка
váha вага
vážit зважувати
veka багет

  Strana 162 
houskový хлібний
koláč пиріг, булочка
láhev пляшка
limonáda лимонад
tvaroh сир

  Strana 163 
cibule цибуля
houska булочка
jahoda полуниця
kelímek стаканчик
lžíce столова ложка
lžička чайна ложка
mouka борошно
olej олія
plechovka банка, бляшанка
sklenice, sklenička 
зменш.

склянка

  Strana 164 
čočkový сочевичний
grilovací для гриля

ingredience інгредієнт
koření приправа, спеції
kyselý кислий
majonéza майонез
nakrájet док. в. нарізати
nalít*, naliju док. в. налити
obalit док. в. обгорнути
podusit док. в. потушкувати
pórek цибуля-порей
rozpuštěný розчинений
slanina сало
smažit смажити
těsto тісто
tofu тофу
zamíchat док. в. розмішати, 

перетасувати

  Strana 165 
abstinent, abstinentka непитущий
obsahovat містити
výrobek продукт, виріб

  Strana 166 
asketa аскет
brusinka журавлина
či або
kafíčko кава
kousíček шматочок
mrkvička морквочка
nebíčko небо
pečeně печеня
potěšit док. в. потішити
snažit se намагатися
srdíčko серденько
vyrazit док. в. піти, вирушити
zas, zase знову

  Strana 167 
celkově в цілому
cigareta сигарета
deník щоденник
dietní дієтичний
dobrodružství пригода
drastický суворий, жорстокий
efekt ефект
hubnutí втрата ваги, схуднення
kalorie калорія
nadváha надмірна вага
nejen не тільки
obezita ожиріння
obézní який страждає на 

ожиріння
obyvatel, obyvatelka житель
paradox парадокс
plnoštíhlý повний
polovina половина
pomeranč помаранч
procento відсоток
průměrný середній
přípravek засіб, препарат
psychický психічний
radikální радикальний
řešení рішення
spotřeba споживання
statistika статистика
takzvaný так званий
tloustnout*, tloustnu товстіти, гладшати
trapas незручне становище, 

конфуз
trvalý постійний
třicetiletý тридцятилітній, 

тридцятирічний
tučný 1. жирний, масний 2. 

жирний (шрифт)
tuk жир
utratit док. в. витратити
vepřoknedlozelo свинина-кнедлики-

капуста
vliv вплив
výjimka виняток
vykouřit док. в. викурити

zázračný чудотворний, чарівний
zažívat зазнавати
zkonzumovat док. в. спожити
změna зміна
zůstávat залишатися

  Strana 169 
had змія
chlupatý волосатий
králíček зменш. кролик
králík кролик
kravička зменш. коровка
křeček хом‘як
kůň кінь
morčátko зменш. морська свинка
morče морська свинка
opice мавпа
opička мавпочка
papoušek папуга
pavouček зменш. павучок
pavouk павук
pejsek зменш. песик
prasátko зменш. свинка
prase свиня
roztomilý милий
rybička зменш. рибка
zábavný веселий, розважальний
zoo зоопарк
želva черепаха
želvička зменш. черепашка

  Strana 170 
hlídat доглядати, пильнувати
honit гнати, переслідувати
kanár канарейка
kanárský канарський
Kréta Крит
manželství шлюб
mávat махати
nadšeně з ентузіазмом
napadnout*, napadne 
док. в.

прийти в голову, 
прийде в голову

nudit нудити
odpočinout* si, 
odpočinu si док. в.

відпочинути

pohlídat док. в. доглянути
povídka оповідання
stagnovat застоюватися, 

стагнувати
ušetřit док. в. зекономити
zarazit se док. в. сторопіти, здивуватися
žrát*, žeru їсти (про тварин)

  Strana 171 
nepořádek безлад
nuda нудьга
pořídit si док. в. купити, отримати
smrdět смердіти

  Strana 172 
biologie біологія
granule гранули
jedovatý отруйний
mazlíček домашня тварина
panelák панельний будинок
prostor простір
provokovat провокувати
pták птах
sen сон
terárium тераріум

  Strana 173 
dopravní транспортний
důchodce, důchodkyně пенсіонер
hodnotit оцінювати
chovatel, chovatelka той, хто розводить/

тримає тварин
nacházet se розташовуватися, 

знаходитися
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odkázat*, odkážu док. в. заповісти
otevírací для відкриття; 

відчинено
povodeň повінь
Praha Прага
rozsáhlý обширний
snížený знижений
sponzor, sponzorka спонсор
stánek кіоск
trh ринок
trojský троянський
vláček зменш. поїзд
webový веб-
zlikvidovat док. в. ліквідувати
zničit док. в. знищити
zoologický зоологічний

  Strana 174 
adoptovat док. в.+ 
недок. в.

усиновити 

africký африканський
areál кампус
atrakce атракціон
celkem всього
celkový загальний
cestovatelský мандрівний
evropský європейський
gaviál гавіал
gorila горила
hodnocení оцінка
hroch гіпопотам
indonéský індонезійський
konkrétní конкретний
lanovka канатна дорога, 

фунікулер
lev лев
následovat слідувати
panorama панорама
pavilon павільйон
planeta планета
pověst репутація, легенда
Převalský Пржевальський
publikovat публікувати
ročně за рік
rozloha площа
server сервер
slon слон
současný сучасний
téměř майже
údolí долина
úspěšně успішно
vodní водний, водяний
vstupenka квиток
založit док. в. заснувати
zvířecí тваринний

  Strana 175 
Aljaška Аляска
australský австралійський
bú му!
čtvrtina чверть
dokázat*, dokážu док. в. зуміти
haf гав
kodiak ведмідь кадьяк
kohout півень
kolibřík колібрі
koza коза
kykyryký ку-ку-рі-ку
lov полювання
Mauricius Маврикій
medúza медуза
medvěd ведмідь
mlsný вибагливий
mňau няв
porcelán порцеляна
prospat док. в. проспати
safari сафарі
sekunda секунда
spánek сон
suchozemský сухопутний
svišť бабак
špinavý брудний
vyjmenovat док. в. перелічити
zadní задній
zimní зимовий

  Strana 177 
agentura агентство
během під час
benefit вигода
částečný частковий, неповний 
čistý plat чистий оклад
daň податок
hrubý plat “брудна” зарплата
jinde в іншому місці
lhůta термін
nemocenský лікарняний
normální нормальний
plat зарплата
plný повний
přesčas понаднормовий час
rodičovská dovolená відпустка по догляду за 

дитиною
úvazek (plný/částečný 
úvazek)

ставка (повна/неповна 
ставка)

výpověď звільнення
zaměstnavatel, 
zaměstnavatelka

роботодавець

zaplacení оплата
zkrácený 
zkušební doba

скорочений, неповний 
випробувальний термін 

  Strana 178 
adrenalinový адреналіновий
despoticky деспотично
dovolit док. в. дозволити
důvod причина
externista, externistka позаштатний працівник
fixa маркер
hledání пошук
inteligence інтелект
konfliktní конфліктний
korespondovat відповідати
motivace мотивація
naděje надія
nanic погано
noční нічний
nutně обов‘язково
oblékání одягання
opravdový реальний, справжній
povést* se, povede se 
док. в.

вдатися, вдасться

praní прання
praxe досвід
rekreace відпочинок
schovávat приховувати, ховати
směna зміна
spolupráce співпраця, 

співробітництво
školka дитячий садок
teambuildingový тімбілдінговий
vaření готування
využít*, využiju док. в. використати
vzdělání освіта
zkracovat скорочувати
znalost знання

  Strana 179 
android Android
certifikát сертифікат
dotovaný субсидований
DPH, daň z přidané 
hodnoty

ПДВ, податок на додану 
вартість

dynamický динамічний
efektivní ефективний
ekonomický економічний
finanční фінансовий
flexibilita гнучкість
flexibilní гнучкий
hodnota значення
chování поведінка
informační інформаційний
kandidát, kandidátka кандидат
kolektiv колектив
kontaktovat контактувати
legislativa законодавство
lektor, lektorka інструктор, лектор
logický логічний

metodický методичний
motivační dopis мотиваційний лист
myšlení мислення
občasný випадковий, нечастий
oblast область
obor спеціалізація, галузь
ohodnocení оцінка
ochota готовність, люб‘язність
pedagogický педагогічний
perspektivní перспективний
platový зарплатний
požadovat вимагати
praxe досвід
probíhat відбуватися
profesionální професійний
programátor, programá-
torka

програміст

prostředí середовище
pružný гнучкий
přidaný доданий
rámec рамки
realizace реалізація
samostatnost самостійність, 

незалежність
součást частина
stáž стажування
stravování харчування
středoškolský той, що стосується 

середньої школи
trpělivost терпіння
účast участь
účetnictví облік
unie союз
úroveň рівень
výhoda перевага
vysokoškolský академічний
výuka навчання
vývoj розробка, розвиток
vývojový дослідно-

конструкторський
vzdělávání освіта
zahraniční закордонний, 

іноземний
zaměstnanecký співробітницький, 

робочий
zaslat*, zašlu док. в. послати
zodpovědnost відповідальність
zpracování обробка

  Strana 180 
absolvovat закінчити
analytik, analytička аналітик
asistent, asistentka асистент
badminton бадмінтон
fakturant, fakturantka бухгалтер з фактур
fakulta факультет
finance лише множ. фінанси
gymnázium гімназія
podnikový корпоративний
středoevropský центрально- 

європейський

  Strana 181 
dovolovat дозволяти
komentovat док. в.+ 
недок. в.

коментувати

monotónní одноманітний
nízký низький
občanství громадянство
orientace орієнтація
perfektně відмінно
personalista, 
personalistka

фахівець з персоналу

posadit se сісти
přiznat док. в. признати
sebekritický самокритичний
sexuální сексуальний
šátek хустка
trpělivý терплячий
upřímně відверто, щиро
zrovna щойно, якраз
zvládnout*, 
zvládnu док. в.

справитися
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  Strana 182 
tvrdit стверджувати
vulgárně вульгарно
výborně прекрасно, відмінно
zapnutý увімкнений
žvýkačka жувальна гумка
žvýkat жувати

  Strana 183 
analýza аналіз
faktura фактура
minule тоді, минулого разу
podepsat* se, podepíšu 
se док. в.

підписатися, 
розписатися

přepsat*, přepíšu док. в. переписати
rozhovor інтерв‘ю
splést* se, spletu se 
док. в.

помилитися

zboží товар

  Strana 185 
bitva битва
bojový бойовий
církev церква
císař, císařovna імператор
čelo (v čele) чоло
disident, disidentka дисидент
divadelní театральний
dozvědět se, 
dozvím se док. в.

дізнатися, з‘ясувати,

fiktivní вигаданий
filozof, filozofka філософ
filozofický філософський
finále фінал, завершення
hlasovat голосувати
hrdina, hrdinka герой
hudební музичний
humor гумор
husita гусит
iniciovat ініціювати
katedrála собор
Komenský Коменський
komunismus комунізм
lingvista, lingvistka лінгвіст
málem майже
memorovat запам‘ятовувати
minulost минуле
osobnost особистість
pedagog, pedagožka педагог
proces процес
prohrát*, prohraju 
док. в.

програти

reforma реформа
rozdělení розділення, розкол
rozhodnout* se, 
rozhodnu se док. в.

вирішити, зважитися

římský римський
sametový оксамитний
smysl почуття
soutěž змагання, конкурс
svatý святий
taktika тактика
televizní телевізійний
titul титул
typicky типово
vedení керівництво
vězení в‘язниця
volit голосувати
však проте
vůdce, vůdkyně лідер
vybírat вибирати
vytvořit док. в. створити
zajímavě цікаво
získat док. в. отримати
zvolit док. в. вибрати
živě 1. живо 2. наживо, 

прямий ефір

  Strana 186 
díl частина
nesmírně надзвичайно
skála скала

  Strana 187 
autor, autorka автор
baletní балетний
básník, básnířka поет
cestovatel, cestovatelka мандрівник
cimrmanologie цімрманологія, „наука“ 

про Цімрмана
citát цитата
dětství дитинство
dílo твір
disk диск
doporučeně рекомендованим 

листом
dvoudílný що складається з двох 

частин
génius геній
hláška цитата, (жартівливий) 

вислів
hudebník, hudebnice музикант
jistě звичайно
každopádně в будь-якому випадку
kriminalistický криміналістичний
loutkový ляльковий
melodie мелодія
neboli або ж
odkaz посилання
opereta оперета
panamský панамський
Paraguay Парагвай
plavky лише множ. купальник, плавки
polský польський
porotce, porotkyně член жюрі
průplav канал
rakouský австрійський
reakce реакція
reálný реальний
ruský російський
scénárista, scénáristka сценарист
sedmihodinový семигодинний
skutečnost факт, реальність
složit док. в. скласти
stejnojmenný однойменний
suezský суецький
světový світовий
údajně нібито
univerzální універсальний
válka війна
věda наука
vymyšlený вигаданий
vynálezce, vynálezkyně винахідник
výroba виробництво
žárovka лампочка

  Strana 188 
holit se голитися
kulturní культурний
národní національний
oblékat se одягатися
obličej обличчя
přehánět перебільшувати
převléknout* se, 
převléknu se док. в.

переодягнутися

sledovat дивитися
superstar суперзірка

  Strana 189 
architektura архітектура
báseň вірш
houba гриб
idyla ідилія
jazzový джазовий
jeviště сцена
klid спокій
letní літній
nástroj інструмент

orchestr оркестр
předplatné підписка
představení вистава
režie режисура
režírovat бути режисером
sbor хор
scénář сценарій
socha статуя
sochař, sochařka скульптор
umělec, umělkyně митець
velkoměsto велике місто, мегаполіс 
výtvarné umění образотворче 

мистецтво
znít звучати
zvyklý звиклий

  Strana 190 
akademický академічний
akrobatický акробатичний
autokemp автокемпінг
cirkus цирк
dechový духовий
dobrovolný добровільний
dovnitř всередину
historik, historička історик
inspirovaný натхненний
jazzklub джаз-клуб
kapela оркестр, музична група
klavírista, klavíristka піаніст
komentovaný коментований
moravský моравський
podání виконання
princezna принцеса
promenádní прогулянковий
předprodej передпродаж
přesouvat пересувати
přinášet приносити
rybník ставок
řada 1. ряд 2. серія
sál зал
setkání зустріч
sraz зустріч
tajemství секрет, таємниця
tajuplný таємничий
trumpeta труба
ukázka зразок
večerní вечірній
vernisáž вернісаж
věž вежа
violoncello віолончель
vítěz, vítězka переможець
vystavovat виставляти
vždy, vždycky завжди

  Strana 191 
absurdita безглуздість
báječný чудовий
čekání очікування
dívka дівчина
dodat док. в. додати
dospívání підлітковий вік
dosud ще, досі
důsledek наслідок
ekonomie економіка
galantní галантний
generace покоління
generalizace узагальнення
hloubka глибина
hlučný галасливий
charakterizovat 
док. в.+ недок. в.

охарактеризувати

inspirace натхнення
jistý впевнений
každodenní щоденний
lehkost легкість
líný ледачий
mnohý численний
nápaditý винахідливий, 

оригінальний
natož не кажучи вже про
nevýhoda незручність, невигода
odlišný інший, відмінний
okamžitě негайно
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ostýchavý сором‘язливий
otevřenost відкритість
podstatně істотно, значно
potíž труднощі
povinně обов‘язково, 

примусово
pravdivost правдивість
próza проза
prozaik, prozaička прозаїк
přijmout*, přijmu док. в. приймати
připadat si почуватися
rovný рівний
sebevědomí самооцінка
sex секс
schopnost здатність
soukromí приватне життя
spontánnost спонтанність
srovnání порівняння
stovka сотня
strašlivý жахливий
taxikář, taxikářka таксист
tehdy тоді
typ тип
účastník, účastnice учасник
vrátný, vrátná вахтер
vražda вбивство
vrstevník ровесник, одноліток
výrazný виразний
záchvat напад
zájezd поїздка, екскурсія
zcela повністю
zfilmovat док. в. екранізувати
zlověstně зловісно
ztrácet втрачати

  Strana 193 
budova будівля, споруда
geografický географічний
granát гранат (мінерал)
hymna гімн
klenot коштовність, скарб
korunovační коронаційний
království королівство
křišťál кришталь
lípa липа
lipový липовий
orlice орлиця
parlament парламент
sídlit перебувати, мати 

резиденцію
stavba будівництво
škoda шкода
vlajka прапор
znak знак

  Strana 194 
bankovka банкнота
boj бій
Budvar Budweiser
červenobílý червоно-білий
délka довжина
domov (рідний) дім, 

батьківщина
fašismus фашизм
inspirovat 
док. в.+ недок. в.

надихати

klavírní фортепіанний
komora комора
křišťálový кришталевий
list аркуш
mince монета
misionář, misionářka місіонер
mistr майстер
náboženský релігійний
píseň пісня
pocházet походити
poslanecký депутатський
projednávat обговорювати
příchod прибуття, прихід
reformátor, reformá-
torka

реформатор

reprezentovat представляти

samostatný самостійний, 
незалежний

senát сенат
schvalovat схвалювати, 

затверджувати
sídlo зареєстрований офіс, 

резиденція
slepý сліпий
Slezsko Сілезія
slezský сілезький
sněmovna парламент
sousedit сусідити
svoboda свобода
šperk коштовність, ювелірний 

виріб
továrna завод, фабрика
váza ваза
vítězství перемога
výkonný виконавчий, потужний
vznik виникнення
zakladatel, zakladatelka засновник
zákon закон
zeměpis географія
značka марка, бренд
zřízení створення, система

  Strana 195 
barokní бароковий
gotický готичний
malebný мальовничий
sloup стовп, колона
synagoga синагога

  Strana 196 
architekt, architektka архітектор
baroko бароко
bizarní ексцентричний, 

химерний
církevní церковний
dekorace прикраса
divák, divačka глядач
důl шахта
funkcionalistický функціоналістичний
hřbitov кладовище
kaple каплиця
kost кістка
kostnice кістниця
kovárna кузня
kromě до того ж, крім того
lidový народний
mor чума
ochrana захист
otáčivý той, що обертається
ozdoba орнамент
radnice мерія
renesanční ренесансний
středověký середньовічний
stříbro срібло
trojice трійця
výhled вид, вигляд
vyzdobit док. в. прикрасити, оздобити
zdobený прикрашений

  Strana 198 
barák будинок
dialekt діалект
šalina трамвай

  Strana 199 
basa басова гітара, 

контрабас
cimbál цимбали
dařit se вдаватися, добре жити
dechovka духова музика, духовий 

оркестр
dokud доки
dudy лише множ. волинка
folklórní фольклорний
frajárka подруга
housle лише множ скрипка

hroznový виноградний
chmel хміль
kroj національний костюм
mládek помічник пивовара
pěstovat вирощувати
pivovar пивоварний завод
pivovárek пивоварний заводик
půllitr півлітра, півлітрова 

кружка
rudý червоний, багряний
sklípek винний льох
sládek пивовар
sud бочка, діжка
vínečko винце
zatímco у той час як


