
Příloha • Česky krok za krokem  1242

Glossary

A

a and
absolvovat graduate
abstinent abstinent
absurdita absurdity
aby in order to
áčko A
adaptér adapter
adaptovat pf.+impf. adapt
adjektivum adjective
adoptovat pf.+impf. adopt
adrenalinový adrenalin
adresa address
aerobic, aerobik aerobics
aféra affair
africký African
Afričan, Afričanka African (person)
Afrika Africa
agentura agency
aha aha
ahoj hi
ach oh
akademický academic
akademie academy
akce event, action
akční action
akční film action movie
akorát just right
akrobatický acrobatic
aktivita activity
aktivní active
akutní acute
ale but
alergie allergy
alergologie allergology
Aljaška Alaska
alkohol alcohol
alkoholický alcoholic
alkoholik an alcoholic
ambasáda embassy
ambiciózní ambitious
americký American
Američan, Američanka American (person)
Amerika America
analytik analyst
analýza analysis
ananas pineapple
android android
angína tonsillitis
anglicky English
anglický English
Angličan, Angličanka English (person)
angličtina English (language)
Anglie England
ani neither
animatum animate noun
ano yes
antibiotikum antibiotic
antidepresivum antidepressant
antikoncepce birth control
apendicitida appendicitis
aplikace application
apod. etc
areál campus

architekt architect
architektura architecture
arogantní arrogant
asi about, perhaps
Asiat, Asiatka Asian (person)
Asie Asia
asistent, asistentka assistant
asketa an ascetic
aspoň at least
ať whether
atd. etc
atmosféra atmosphere
atrakce attraction
au ouch
auditor auditor
Australan, Australanka Australian (person)
Austrálie Australia
australský Australian
auto car
autobus bus
autokemp camp site
automechanik car mechanic
autopůjčovna car rental
autor author
autorádio car radio
autoservis car service
až up to, not until, when

B

babička, babi coll. grandmother, grandma
badminton badminton
báječný wonderful
balet ballet
baletní ballet
balkón balcony
banán banana
banka bank
bankovka (bank) note
bar bar
barák coll. house
barevný colored
barokní baroque
baroko baroque
barva color
barvit dye
basa bass
báseň poem
básník, básnířka poet
bát se, bojím se be afraid
baterie battery
batoh backpack
bavit be fun
bavit se have fun
bazén swimming pool
běhat run
během during
benefit benefit
benzín petrol
benzínový petrol
beruška ladybug, sweetheart
bez without
bezpečný safe
běžný ordinary

bílý white, plain
biologie biology
bitva battle
bizarní bizarre
bláto mud
blbec coll. jerk
blízko close
blízký close
blížit se approach
blog blog
blogerka blogger (she)
blogovat pf.+impf. blog
blond, blonďatý blond
blýskat se flash, lighten
bod point
bohatý rich
bohoslužba (church) service
bohužel unfortunately
boj fight
bojovat fight
bojový fighting
bolest pain
bolet hurt
bon special voucher
bota shoe, boot
bouřka storm
boží (Boží hod) god‘s (Christmas Day)
brambor, brambora potato
bramborový potato
brát* si, beru si take, marry
brát*, beru get, take
bratr brother
bratranec cousin
brigáda summer job, part-time 

job
Brit, Britka British (person)
Británie Britain
britský British
bronchitida bronchitis
brouček beetle, sweetheart
brusinka cranberry
brusle skates
bruslit skate
brýle only pl. glasses
brzy early, soon
březen March
břicho belly, stomach
bú moo
budoucnost future
budova building
Budvar Budweiser
bufet buffet
Bulhar, Bulharka Bulgarian (person)
Bulharsko Bulgaria
bulharsky Bulgarian
bulharština Bulgarian (language)
bulvární tabloid
bunda jacket
bydlet live
byt apartment
být be
bývalý ex

Abbreviations and other marks used

masculine animate nouns coll. colloquial language * verbs belonging to the -e type of conjugation that undergo a stem 
change in the present-tense conjugation

masculine inanimate nouns dial. dialect impf. imperfective verb

feminine nouns e the fleeting e pf. perfective verb

neuter nouns dimin. diminutives sg., pl. singular, plural
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C

celebrita celebrity
celkem total of
celkově overall
celkový total
celý whole
cena price
cenově výhodný affordable
centimetr centimeter
centrum center
certifikát certificate
cesta journey, trip, way
cestování travel
cestovat travel
cestovatel, cestovatelka traveler
cestovatelský traveler
cestovní travel
cestovní kancelář travel agency
cibule onion
cibulový onion
cigareta cigarette
cíl target, aim
cimbál cimbalom (dulcimer)
cimrmanologie “cimrmanology”, “sci-

ence”  about Cimrman
církev church
církevní church
cirkus circus
císař emperor
citát quote
cítit feel
citlivě sensitively
citlivý sensitive
civilizace civilization
cizí foreign
cizinec foreigner, stranger
co what
ctižádostivý ambitious
cukr sugar
cukrárna cake shop
cukroví candy, cookies
cukrovka diabetes
cvičení exercise
cvičit exercise, practice

Č

čaj tea
čas time
časopis magazine
část part
částečný partial, part-time
často often
častý frequent
čau hi
Čech, Češka Czech (person)
Čechy Bohemia
čekání waiting
čekárna waiting room
čekat wait, expect
čelo (v čele) forhead (in the lead)
černý black
červen June
červenec July
červenobílý red and white
červený red
česat* se, češu se comb hair
Česko Czech Republic
Československo Czechoslovakia
česky Czech
český Czech
česnekový garlic
čeština Czech (language)
či or
čí whose
Čína China
Číňan, Číňanka Chinese (person)
čínsky Chinese
čínština Chinese (language)
číslo number
číst*, čtu read
čistírna dry cleaning

čistý clean 
čistý plat net salary
číšník, číšnice waiter, waitress
člověk man, person
čočka 1. lens, 2. lentils
čočkový lentil
čokoláda chocolate
čokoládový chocolate
čtečka e-reader
čtrnáct fourteen
čtvereční square (meter)
čtvrt quarter
čtvrtek Thursday
čtvrtina quarter
čtvrtý fourth
čtyři four
čtyřicet forty

D

dál, dále (pojďte dál) further (come in)
daleko far away
daleký far
Dalmácie Dalmatia
dálnice highway
další another, other, next
daň tax
daň z přidané hodnoty value added tax
Dán, Dánka Dane
Dánsko Denmark
dánsky Danish
dánština Danish (language)
dárek gift
dařit se do well, be well
dát pf. give, put
dát pf. si (dám si) I’ll have
dát/dávat pozor be careful
datum date
dávat give, put
dcera daughter
debil coll. asshole
decilitr, deci coll. deciliter, deci
dědeček, děda coll. grandfather, gradpa
dechová hudba brass music
dechovka brass band
dechový brass
deka(gram), deko coll. decagram
dekorace decoration
děkovat thank
dělat do
délka length
dělník, dělnice worker 
demokracie democracy
demonstrant protester
den day
deník journal
denně daily
denní daily
deprese depression
desátý tenth
deset ten
despoticky despotic
detektiv detective
detektivka thriller
dětský children’s
dětství childhood
devadesát ninety
devatenáct nineteen
devatenáctý nineteenth
devět nine
dezert dessert
diabetes diabetes
dialekt dial.
dialog dialogue
diář planner
dieta diet
dietní diet
dík coll., díky thanks
diktovat dictate
díl part
dílo works
disident dissident
disk disc
diskotéka disco

diskrétní discrete
dít se happen
dítě child
divadelní theatre
divadlo theatre
divák viewer
dívat se watch
dívka girl
divný odd
dlouho for a long time
dlouhý long
dnes, dneska today
dnešní today‘s
do to, until
doba time
dobrodružství adventure
dobrovolný voluntary
dobrý good
dobře well
docela fairly, pretty
dodat pf. add, give
dodělat pf. finish
dohromady together
dojem impression
dokázat*, dokážu pf. manage, prove
dokdy until when
dokonce even
dokončit pf. finish
doktor, doktorka doctor
dokument document
dolar dollar
dole at the bottom
doleva to the left
dolů down
doma (at) home
domácí home, home-made
domácnost household
domino domino
domluvit se pf. 1. agree, arrange, 2. 

get by 
domov home
domů home
dopadnout*, dopadne 
pf.

end

dopis letter
dopoledne (late) morning
doporučeně by registered mail
doporučit pf. recommend
doporučovat recommend
doprava to the right
doprava transport
dopravní transport
dopsat*, dopíšu pf. finish writing
dorost youth
dort cake
dospělý adult
dospívající teenager
dospívání adolescence
dost enough, pretty
dostat* se, dostanu 
se pf.

get

dostat*, dostanu pf. get, receive
dostávat receive, get
dosud yet
dotovaný subsidized
doufat hope
dovážet import
dovnitř inside
dovolená holiday, vacation, leave
dovolení permission
dovolit pf. allow 
dovolit si pf. afford 
dovolovat allow
dozvědět* se, dozvím 
se pf.

learn

DPH VAT
drahý expensive
dramatický dramatic
dramatik, dramatička playwright 
drastický drastic
draze dearly, expensive
drobný small
drogerie drugstore
druh kind
druhý second
družstevní cooperative
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držet keep
dřevo wood
duben April
dudy bagpipes
důchod pension
důchodce pensioner
důl mine
důležitý important
dům house
dusit stew
důsledek consequence
dušený stewed
důvod reason
dva two
dvacátý twentieth
dvacet twenty
dvakrát two times
dvanáct twelve
dveře only pl. door
dvojče, pl. dvojčata twin
dvoudílný two-piece
dvougenerační two-generation
dvoulůžkový double
dynamický dynamic
džínový denim
džíny jeans
džungle jungle
džus juice

E

efekt effect
efektivní effective
egoista egoist
egoistický selfish
ekologický ecological
ekonomický economic, economical
ekonomie economics
elegantní elegant
elektrárna power plant
elektrický electric
elektrikář electrician
elektronický electronic
elektronika electronics
elektřina electricity
email email
emigrace emigration
emigrovat pf+impf. emigrate
emko size M
emocionální emotional
empétrojka mp3 file
energický energetic
esej essay
esemeska sms
eskalátor escalator
espresso espresso
etapa phase
euro euro
Evropa Europe
Evropan, Evropanka European
evropský European
existovat exist
exotický exotic
exponát exhibit
expozice exhibition
externista external worker

F

fajn fine
fakt fact
fakturant biller
fakulta faculty
fantasticky fantastic
fantastický fantastic
farma farm
farmář farmer
fašismus fascism
femininum feminine noun
fenomén phenomenon

festival festival
fiktivní fictional
film movie
filmový movie
filozof, filozofka philosopher
filozofický philosophical
filozofie philosophy
Fin, Finka Finn
finále finals
finance finance
finanční financial
Finsko Finland
finsky Finnish
finština Finnish (language)
firemní corporate
firma company
fit fit
fitko fitness center
fixa marker
flashka, fleška coll. flashdisc
flexibilita flexibility
flexibilní flexible
folklórní folklore
folkový folk
fontána fountain
forma form
formální formal
formulář form
formulovat pf+impf. formulate
foťák coll. camera
fotbal football
fotit coll. take pictures
fotka coll. photo
fotografie photo
fotografování photography
fotografovat take pictures
foukat blow
frajárka dial. girlfriend
Francie France
Francouz, Francouzka French (person)
francouzsky French
francouzský French
francouzština French (language)
fronta queue, front
fungovat work, function
funkcionalistický functionalist
fyzika physics

G

galantní gallant
galerie gallery
garáž garage
gauč couch
gaviál gavial
generace generation
generalizace generalization
génius genius
geografický geographic
gigantický gigantic
gigolo gigolo
googlit google
googlovat google
gorila gorilla
gotický Gothic
gram gram
gramatika grammar
granát garnet, ruby
granule granules
gratulovat congratulate
gril grill
grilovací grill
grilovaný grilled
grilovat grill, broil, barbecue
guláš goulash
gulášový stew
gymnázium secondary school

H

had snake
hádat se quarrel
hádka quarrel, fight
haf woof
hajzl coll. son of a bitch
halenka blouse
hasič, hasička firefighter
Havaj Hawaii
hele look, hey
herec, herečka actor, actress
hermelín brie cheese
hezky nice
hezký nice, pretty
hippie hippie
historický historic, historical
historie history
historik historian
hlad hungry
hlas voice
hlasitě loud
hlasitý loud
hlasovat vote
hláška coll. quote
hlava head
hlavně mainly
hlavní main
hledání search
hledat search
hlediště auditorium
hlídat watch
hloubka depth
hloupý stupid
hlučný noisy
hluk noise
hm hmm
hned now
hnědý brown
hnízdo nest
hod (Boží hod) Christmas Day 

(Dec 25th)
hodina hour
hodinky only pl. watch
hodinový hourly
hodiny only pl. clock
hodit se suit, be appropriate
hodně a lot
hodnocení evaluation
hodnota value
hodnotit evaluate, rate
hodný good
hokej hockey
holič, holička barber, hairdresser
holit se shave
holka girl
honit chase
hora mountain
horečka fever
horko hot
horký hot
hořet burn
hospoda pub
hostel hostel
hotel hotel
hotově in cash
hotovost cash
hotový done
houba mushroom
houska bun
houskový bread
housle violin
hovězí beef
hra game, play
hračka toy
hrad castle
hranice boundary, border
hranolky French fries
hrát* si, hraju si play
hrát*, hraju play
hrdina hero
hrnec pot
hrnek mug
hroch hippo
hroznový grape
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hrozný horrible
hrubý coarse
hrubý plat gross salary
hrůza horror
hřbitov cemetery
hřiště playground
hubený thin, skinny
hubnutí weight loss
hudba music
hudební music, musical
hudebník, hudebnice musician
humor humor
humrový lobster
hurá yay, hurray
husa goose
husita husita
hymna anthem
hypotéka mortgage

CH

chalupa cottage
chameleon chameleon
chaos chaos
charakterizovat 
pf.+impf.

characterize

charita charity
chata cottage
chirurgie surgery
chladno cold
chladný cold
chléb bread
chlebíček sandwich
chlupatý hairy
chmel hops
chodit go, walk
chodit s někým date sb.
chodník sidewalk
Chorvatsko Croatia
chování manners
chovat breed
chovat se act, behave
chovatel breeder
chřipka flu
chtít want
chudý poor
chuť taste, appetite
chutnat taste
chvíle, chvilka while, moment
chyba error, mistake
chybět be missing
chytat catch
chytrý smart

I

i and
ideální ideal
idiot coll. idiot
idyla idyll
ikona icon
imperfektivní imperfective
inanimatum inanimate noun
indický Indian
Indie India
indonéský Indonesian
infocentrum info center
informace information
informační information
ingredience ingredients
iniciovat initiate
inspirace inspiration
inspirovaný inspired
inspirovat pf+impf. inspire
instalatér plumber
instalovat pf+impf. install
inteligence intelligence
inteligentní smart, intelligent
internátní boarding
internet internet
internetový internet, web
intuice intuition

investiční investment
inzerát ad
Island Iceland
Ital, Italka Italian (person)
Itálie Italy
italsky Italian
italština Italian (language)

J

já I
jablko apple
jahoda strawberry
jahodový strawberry
jachta yacht
jak how
jako as, like
jaký what, what kind, how
Japonec, Japonka Japanese (person)
Japonsko Japan
japonsky Japanese
japonština Japanese (language)
jarní spring
jaro spring
jasně clearly, sure
jasno clear
jazyk language
jazykový language
jazzklub jazz club
jazzový jazz
jé gee
jeden one
jedenáct eleven
jediný only, single
jednání negotiations
jednička number one
jednoduchý simple
jednohubka canapé
jednolůžkový single (room)
jednotlivě individually
jednou once
jedovatý poisonous
jeho his
jelen hart
jen, jenom only
jestli if
ještě even, still, again, yet, 

more
ještě jednou once more
ještě nikdy not yet
jet*, jedu go (by vehicle)
jeviště stage
jezdit go (by vehicle)
Ježíšek Jesus Child
jídelní lístek menu
jídlo food
jinak otherwise, differently
jinde elsewhere
jiný other, different
jíst eat
jistě certainly
jistý sure
jít*, jdu go
jízdenka ticket
jižní southern
jméno name
jmenovat se be named
jo coll. yeah
jóga yoga
jogurt yoghurt
Jugoslávie Yugoslavia

K

k to
kabát coat
kabel cable
kadeřnictví hair salon
kadeřník, kadeřnice hairdresser
kafe coll. coffee
kafíčko deminutive coffee
kalendář calendar

kalhoty only pl. pants
kalorie calory
kam where
kamarád, kamarádka friend
Kanada Canada
Kanaďan, Kanaďanka Canadian (person)
kanár canary
kanárský Canary
kancelář office, agency
kandidát, kandidátka candidate
kapela band
kapitalismus capitalism
kapka drop
kaple chapel
kapr carp
karamel caramel
karavan caravan
karta card
kartička deminutive card
kastrol casserole
kašel cough
kašna fountain
katedrála cathedral
katolický Catholic
káva coffee
kavárna café
každodenní daily
každopádně anyway
každý each, every
kde where
kdo who
kdokoli anyone
kdy when
kdyby if
když when
kelímek cup
kemp camp site
kilogram, kilo coll. kilogram, kilo
kilometr kilometer
kino cinema
klasický classic, classical
klášter monastery
klávesnice keyboard
klavír piano
klavírista pianist
klavírní piano
klenot gem
klepat knock
klíč key
klid peace
klidně no problem, feel free
klient client
klikat click
klikatý zigzag
kliknout*, kliknu pf. click
klobouk hat
klouzat*, kloužu slide
klub club
kluk boy
knedlík dumpling
kniha book
knihkupectví bookstore
knihovna bookshelf, library
knír mustache
knížka book
koberec carpet
kočička dimin. pussy
kočka cat
kodiak kodiak
kohout cock
koláč cake
koleda carol
kolega, kolegyně colleague
kolektiv team
kolem around
koleno knee
kolibřík hummingbird
kolik how many, how much
kolik: v kolik hodin at what time
kolikátý: kolikátého what number: what date
kolikrát how many times
kolo bike
Komenský Comenius
komentovaný commentated
komentovat pf+impf. comment
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komisař officer
komoda chest of drawers
komora chamber, storage room
komplikace complication
komplikovaný complicated
komunikace communication
komunikativní communicative
komunikovat communicate
komunismus communism
komunista communist
komunistický communist
konat se take place
koncentrační concentration
koncert concert
končit end
konec end
konečně finally
konečný final
konference conference
konfliktní conflicting
koníček hobby
koníček dimin. little horse
konkrétní specific
kontakt contact
kontaktní contact
kontaktovat contact
kontinent continent
kontrola check
kontrolovat check
konvence convention
kopec hill
kopírka photocopier
kopírovat copy
korespondovat correspond
koruna crown
korunovační coronation
koření spice
kosmetička beautician
kosmetika cosmetics
kost bone
kostel church
kostkovaný checkered
kostnice ossuary, bone church
košile shirt
kotě kitten
koukat coll. watch
kouknout se*, kouknu 
se pf.

have a look

koupat* se, koupu se bathe
koupelna bathroom
koupit pf. buy
kouření smoking
kouřit smoke
kousek piece, bit
kousíček dimin. dab
kout, koutek nook, corner
kovárna forge
koza goat
krabice box
kraj region
krájet slice, chop
král king
králíček dimin. bunny
králík rabbit
království kingdom
krásně beautifully
krásný beautiful
kraťasy coll. shorts
krátký short
kráva cow
kravata tie
kravička dimin. cow
kreativní creative
kreditní credit
krém cream
Kréta Crete
kriminalistický forensic
kriminální criminal
kritizovat criticize
krk neck
Krkonoše The Giant Mountains
kroj costume
krok step
krokodýl crocodile
kromě besides, in addition
křeček hamster

křeslo chair
křesťanský Christian
křestní jméno first name
křičet scream
křišťál crystal
křišťálový crystal
křižovatka crossroads
křížovka crossword puzzle
který who, which
kudrnatý curly
kufr suitcase
kuchař cook
kuchyň kitchen
kuchyňská linka kitchen cupboards
kukaččí cuckoo
kultura culture
kulturní cultural
kůň horse
kupovat buy
kuriozita oddity
kurs course
kuře chicken
kuřecí chicken
kus piece
kutil handyman
kvalita quality
kvalitní high-quality
květen May
květina flower, plant
květinářství florist
kvůli because of
kykyryký coco doodle doo
kyselý sour
kytara guitar
kytka coll. flower, plant

L

láhev bottle
lampa lamp
lanovka cable car
laserový laser
láska love
laskavý kind
látka fabric
léčit treat
leden January
lednička refrigerator
legálně legally
legenda legend
leginy leggings
legislativa legislation
legrace fun
legrační funny
lehkost lightness
lehký light
lehnout* si, lehnu si pf. lie down
lék medicine
lékárna pharmacy
lékárník pharmacist
lékař, lékařka doctor
lekce lesson
lektor, lektorka instructor
les forest
let flight
let pl. (rok sg.) years
letadlo plane
létat fly
letenka airticket
letět fly
letiště airport
letní summer
léto summer
letos this year
lev lion
levně cheap
levný cheap
lézt*, lezu climb
ležet lie
lhůta time limit
líbit se like
lidé, lidi coll. people
lidový folk
lidský human

limonáda lemonade
lingvista linguist
lingvistický linguistic
linka line
linka (kuchyňská linka) kitchen cupboards
líný lazy
lípa lime tree
lipový lime
list leaf
lístek ticket
listopad November
liška fox
lít*, liju pour
literatura literature
líto sorry
litr liter
loď ship
logický logical
lokalita location
lokálně locally
losos salmon
loutkový puppet
lov hunting
ložnice bedroom
luštit křížovku solve crossword puzzle
luxovat vacuum
luxusní luxury
lyžovat ski
lžíce table spoon
lžička tea spoon

M

Maďar, Maďarka Hungarian (person)
Maďarsko Hungary
maďarsky Hungarian
maďarština Hungarian (language)
majonéza mayonnaise
malebný picturesque
málem almost
malíř, malířka painter
málo little
málokdy rarely
malovat paint
malý small
maminka, máma coll. mom, mommy
manažer, manažerka manager
manikúra manicure
manžel husband
manželka wife
manželství marriage
mapa map
marketingový marketing
masáž massage
masér masseur
maskulinum masculine noun
máslo butter
maso meat
matematika mathematics
materiál material
mateřský maternity
matka mother
Mauricius Mauritius
mávat wave
maximálně at the most, no more 

than
mazanec scone
mazat*, mažu delete
mazlíček pet
medaile medal
medúza jellyfish
medvěd bear
medvídek deminutive teddy bear
mechanik mechanic
melodie melody
memorovat memorize
měnit change
menšina minority
měřit measure
měsíc month
město city
metodický methodology
metr meter
metro metro
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mezi between
mezinárodní international
migréna migraine
míchat stir
mikina sweatshirt
miláček darling
miliarda billion
milión million
milovat love
milovat se make love, have sex
milý nice
mimino, miminko baby
mince coin
miniaturní miniature
minimálně minimally, at least
minulost past
minulý last
minuta minute
míra (na míru) measurement (fitted)
misionář missionary
místní local
místnost room
místo place
mistr master
místy in some places
mít have
mít se (měj se hezky) have a good day
mítink meeting
mizera bastard
mladě young
mládek brewer’s assistant
mladík young man
mladý young
mlaskat smack one‘s lips
mléko milk
mlha fog
mlsný fastidious
mluvit speak, talk
mňam yummy
mňau meow
Mnichov Munich
mnohem much
mnoho many
mnohý many
množství quantity, amount
mobil mobile phone
mobilní mobile
moc a lot, much, very, too
mockrát many times
moct*, můžu to be able
móda fashion
modelka model
moderní modern
moderovat present, moderate
módní fashion
modrý blue
mokro wet
moment moment
monitor monitor
monotónní monotonous
mor plague
Morava Moravia
moravský Moravian
morčátko dimin. guinea pig
morče guinea pig
moře sea
mořský marine, sea
most bridge
motivace motivation
motivační (motivační 
dopis)

motivational 
(letter of application)

motor engine
motorka motorbike
mouka flour
možná maybe
možnost possibility
možný possible
mrkev carrot
mrkvička dimin. carrot
mrskat whip
mrtvý dead
mrznout*, mrznu freeze
můj my
muset must
mustang mustang

muzeum museum
múzický musical
muzikál musical
muž man
mužský masculine
my we
myčka dishwasher
myslet think
myš mouse
myšlení thinking
mýt*, myju wash

N

na on, for
na shledanou good-bye
nabídka offer
nabíječka charger
nabít*, nabiju pf. charge
nabízet offer
náboženský religious
nábytek furniture
nacismus Nazism
nad above
naděje hope
nádherný splendid
nádobí dishes
nádraží train/bus station
nadšeně enthusiastically
nadšený enthusiastic
nadváha overweight
nafta diesel
náhoda coincidence
nahoru up, to the top
nahoře at the top
nacházet se be located
najednou suddenly
najíst se pf. eat
najít*, najdu pf. find
nakonec finally
nakoupit pf. buy, shop
nakrájet pf. slice, chop
nákup shopping
nákupní shopping
nakupování shopping
nakupovat shop
nálada mood
náledí ice
nalevo on the left
nález finding
nalít*, naliju pf. pour
namalovat pf. paint
namalovat se pf. put make-up on
namasírovat pf. massage
náměstí square
nanic worth noting
naopak on the contrary
nápad idea
nápaditý imaginative
napadnout*, napadne 
pf.

get an idea

naplánovat pf. plan, schedule
náplast band aid
náplň práce job description
nápoj drink
naposled last time
naprogramovat pf. program
naproti opposite
například for example
napsat*, napíšu pf. write
národ nation
narodit se pf. be born
národní national
národnost nationality
narození birth
narozeniny birthday
naskenovat pf. scan
následovat follow
nastoupit pf. board
nastoupit pf. do 
zaměstnání

start a job

nástroj instrument
nástup boarding
nástupiště platform

nastupovat board, get on
naštěstí fortunately
natočit pf. shoot
natož let alone
natřít*, natřu pf. paint
naučit se pf. learn
navíc in addition
navigace navigation
návod instructions
návrhář designer
navrhnout*, navrhnu pf. design
návštěva visit
návštěvník visitor
navštěvovat visit
navštívit pf. visit
názor opinion
ne no
Neapol Naples
nebezpečný dangerous
nebíčko dimin. heaven
nebo or
něco something
nedaleko near
nedávno recently
neděle Sunday
nedělní Sunday
negativní negative
nechat pf. leave
nějak somehow
nějaký some
nejdřív first
nejen not only
nejspíš most likely
někam somewhere
někde somewhere
někdo someone
někdy sometimes
několik several
některý some
němčina German (language)
Němec, Němka German (person)
Německo Germany
německy German
německý German
nemoc disease
nemocenský sickness
nemocnice hospital
nemocný sick
nepořádek mess
nepříjemný unpleasant, unfriendly
nepříznivé počasí adverse weather
nervózní nervous
nesmírně extremely
nesmrtelný immortal
nesnášet hate
neteř niece
neurologie neurology
neutrum neuter noun
nevěsta bride
nevýhoda disadvantage
nezapomenutelný unforgettable
neznámá unknown
než than
nic nothing
nikam nowhere
nikde nowhere
nikdo no one
nikdy never
nízký low
no well
noc night
noční night
noha foot
nominovat pf. nominate
Nor, Norka Norwegian
normálně normally
normální normal
Norsko Norway
norsky Norwegian
norština Norwegian (language)
nos nose
nosit wear
nosorožec rhino
nota (music) note
notebook laptop
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nově newly
novinka news
noviny only pl. newspaper
nový new
nuda boredom
nudit bore
nudný boring
nula zero
nutně necessarily
nutný necessary
nůž knife

O

o about, on
oba both
obalit pf. coat, wrap
občanství citizenship
občas sometimes
občasný occasional
oběd lunch
obědvat have lunch
obezita obesity
obézní obese
obchod shop
obchodní centrum shopping mall
obchodník trader
objednaný have an appointment
objednat pf. order
objednat se pf. make an appointment
objednat si pf. order
objednávat order
objekt object
objevit pf. discover
objevit se pf. appear
oblačno cloudy
oblast area
oblečení clothing
oblek suit
oblékání dress-up
oblékat se get dressed
obléknout* se, obléknu 
se pf.

get dressed

oblíbený favorite
obličej face
obložený garnished
obor field
obraz picture, painting
obrázek picture
obrovský huge
obsadit pf. occupy
obsahovat contain
obuv footwear
obuvník shoemaker
obvaz bandage
obvod perimeter
obvykle usually
obvyklý usual
obyčejný ordinary
obývák coll. living room
obyvatel inhabitant
očař coll. eye doctor
očekávat expect
oční eye
od from
odborně professionally
odejít*, odejdu pf. leave
oděvy clothes shop
odjet*, odjedu pf. leave
odjezd departure
odkaz link
odkázat*, odkážu pf. bequeath
odkdy since
odkládat postpone
odkud from where
odlet departure
odletět pf. fly away
odlišný different
odložit si take off (clothes)
odmítat refuse
odmítnout*, odmítnu pf. refuse
odpadky pl. garbage
odpočinout* si, 
odpočinu si pf.

relax

odpočívat relax
odpoledne afternoon
odpověď answer
odpovědět pf. answer
odpovídat answer
odskočit si pf. leave for a moment
odtáhnout*, odtáhnu pf. pull away
odtud from here
ohňostroj fireworks
ohodnocení valuation
ochota willingness
ochrana protection
ochutnat pf. taste
ochutnávat taste
okamžitě immediately
okno window
oko eye
okolí around
okopírovat pf. copy
okupace occupation
okurka cucumber
okurkový cucumber
olej oil
olovo lead
olympiáda olympics
omáčka sauce
omlouvat se apologize
omluvit se pf. apologize
omyl mistake, wrong number
on he
ona she
opačný opposite
opalování tanning
opalovat se to suntan
opera opera
operace operation
opereta operetta
operovat operate
opice monkey
opička dimin. monkey
opilý drunk
oprava repair
opravdový real
opravdu really
opravit pf. correct, fix, repair
opravna repair shop
opravovat fix
optika optician
optimistický optimistic
oranžový orange
ordinace doctor‘s office
organizace organization
organizátor organizer
organizovat organize
orchestr orchestra
orientace orientation
originál original
originální original
orlice eagle (she)
oslava celebration
oslavit pf. celebrate
oslovovat address
osm eight
osmdesát eighty
osmdesátá léta 80’s
osmnáct eighteen
osmnáctý eighteenth
osoba person
osobní personal
osobnost personality
ostatní other
ostrov island
ostříhat pf. hair cut
ostýchavý shy
ošklivý ugly
otáčivý revolving
otázka question
otec father
otevírací opening
otevírat open
otevřenost openness
otevřít*, otevřu pf. open
otočit se pf. turn around
otrávit pf. poison
otvírací opening

otvírat open
ovoce fruit
ovocný fruity
ozdoba ornament
oženit se pf. marry

P

pacient patient
padesát fifty
padesátá léta 60’s
padesátý fiftieth
pak then
palačinka pancake
paličatý stubborn
památka monument
pamatovat si remember
pan Mr., sir
pán man
panamský Panamian
panelák prefab house
panenka doll
pánev pan
paní Mrs., lady
panorama panorama
papír paper
papírnictví stationery shop
papoušek parrot
paprika pepper
paprikový pepper
pár couple
paradox paradox, irony
Paraguay Paraguay
parfém perfume, cologne
park park
parkování parking
parkoviště parking lot
parlament parliament
parta bunch
partner partner
party party
Paříž Paris
pas passport
pasivní passive
pátek Friday
patnáct fifteen
patro floor
patřit belong
pauza pause
pavilon pavilion
pavouček dimin. spider
pavouk spider
péct*, peču bake, roast
pečeně roast
pečený baked, roast
pečivo pastry
pečlivý careful
pedagog educator
pedagogický pedagogical
pedikúra pedicure
pejsek dimin. dog
pekařství bakery
pěkně nicely
pěkný nice
peněženka wallet
peníze money
penzion pension
perfekcionistka perfectionist (she)
perfektivní perfective
perfektně perfectly
perfektní perfect
perlivý sparkling
personalista, 
personalistka

HR specialist

personální personnel, HR
perspektivní perspective
pes dog
pesimistický pessimistic
pěstovat grow
pěšky on foot
pět five
pětkrát five times
pěvecký sbor choir
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pevná linka land line
písečný sandy
píseň song
písmeno letter
písnička song
pít*, piju drink
pití drink
pitomec coll. twit
pivo beer
pivovar brewery
pivovárek dimin. brewery
pizza pizza
placený paid
plakat*, pláču cry
planeta planet
plánovaný planned
plánovat plan
plast plastic
plat salary
platit pay
plátkový sliced
platový salary
plavat*, plavu swim
plavky only pl. swimwear
plavovláska blondie
pláž beach
plechovka can
ples ball
plést*, pletu knit
plno full
plnoštíhlý plump
plný full, full-time
plný full
plus plus
Plzeň 1. Pilsen, 2. Pilsner 

beer
pneumatika tire
po after
pobřeží coast
pobyt stay
pocit feeling
počasí weather
počítač computer
počítačový computer
počkat pf. wait
pod under
podání presented 
podat pass
podejít pf. pass beneath
podepsat* se, podepíšu 
se pf.

sign

podchod subway
podívat se pf. take a look
podlaha floor
podle according to, based on
podnikat do business
podnikatel entrepreneur
podnikový corporate
podoba form
podobně similarly
podobný similar
podpis signature
podporovat support
podstatně substantially
podusit pf. stew
podzim autumn
pohádat se pf. quarrel
pohádka fairy tale
pohlídat pf. watch
pohoda peace, good time
pohodlný comfortable
pohotovost emergency room
pohovka sofa
pohovor interview
pohřeb funeral
pohyb movement
pocházet come from
pochopit pf. understand
pochybovat doubt
pojistka fuse
pojištění insurance
pokladna checkout
pokoj room
pokračovat continue

pokud if
Polák, Polka Pole
poledne noon
polévka, polívka coll. soup
policejní police
policie police
policista, policistka police officer
poliklinika clinic
politický political
politik, politička politician
politika politics, policy
poloha position
polojasno partly cloudy skies
polovina half
Polsko Poland
polsky Polish
polský Polish
polština Polish (language)
pomáhat help
pomalu slowly
pomalý slow
pomeranč orange
pomerančový orange
pomilovat se pf. make love, have sex
pomník monument
pomoc help
pomoct*, pomůžu pf. help
Pompeje Pompeii
pondělí Monday
ponožka sock
popkorn popcorn
poprosit pf. ask
poprvé for the first time
populární popular
porada meeting
poradit pf. advise
porcelán porcelain
pórek leek
porodit pf. give birth
porodnice maternity hospital
porotce juror
porozumět pf. understand
Portugalec, Portugalka Portuguese
Portugalsko Portugal
portugalsky Portuguese
portugalština Portuguese (language)
pořád all the time, still
pořádek order
pořádně properly
pořádný good, thorough
pořídit si pf. buy, get
posadit se sit down
posekat pf. mow
posílat send
poslanecký deputy
poslat*, pošlu pf. send
poslední last
poslechnout*, 
poslechnu pf.

listen

poslouchat listen
pospíšit si pf. hurry up
postava figure
postavit pf. build
postel bed
postupně gradually
pošta post office
poštovní postal
poštovní směrovací 
číslo (PSČ)

postal code

potápět se dive
potěšit pf. please
potit se sweat
potíž trouble
potkat pf. meet
potkávat meet
potom then
potravina food
potřeba need
potřebný necessary
potřebovat need
potřetí for the third time
pouze only
použít*, použiju pf. use
používat use

povaha nature
považovat consider
pověst reputation
povést* se, povede 
se pf.

succeed

povídat si talk, chat
povídka short story
povinně compulsory
povodeň flood
povolání profession
pozdě late
později later
pozdrav greeting
pozdravovat say hello
pozice position
pozitivně positively
pozitivní positive
pozítří day after tomorrow
poznat pf. get to know
poznávat get to know
pozor caution, attention
pozvání invitation
pozvat*, pozvu pf. invite
požadovat request
práce work
pracovat work
pracovitý hardworking
pracovní working
pracovní pohovor job interview
pracovnice worker (she)
pračka washing machine
prádlo laundry
Praha Prague
prach dust
praktický practical
praní washing
prasátko dimin. pig
prase pig
prášek powder
prát*, peru wash
pravda truth
pravdivost truth
právě exactly
pravý right
praxe experience
prázdný empty
pražský Prague
president, prezidentka president
princezna princess
pro for
probíhat take place
problém problem
procento percentage
proces process
procestovat pf. explore, travel through
proč why
prodaný sold
prodat pf. sell
prodavač, prodavačka sales person
prodávaný sold
prodávat sell
prodej sale
profese profession
profesionální professional
profesor professor
profil profile
program program
programátor programmer
programovat program
prohlídka tour
prohlížet památky see sights
prohrát*, prohraju pf. lose
procházka walk
projednávat discuss
projekt project
projet*, projedu pf. drive through
projít*, projdu pf. walk through
prokrastinace procrastination
promenádní promenade
promiň sorry
prominout*, prominu 
pf.

excuse

pronajmout* si, 
pronajmu si pf.

rent
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pronajmout*, pronajmu 
pf.

rent

pronikat penetrate
proniknout*, proniknu 
pf.

penetrate

prosím please
prosinec December
prosit ask for
proslavit pf. make famous
prospat pf. sleep
prostě just, simply
prostitut prostitute
prostor space
prostředí environment
protější opposite
protestovat protest
proti against
protivný obnoxious
proto therefore
protože because
provokovat provoke
próza prose
prozaik writer
prozvonit ring
prst finger
pršet rain
pruhovaný striped
průjem diarrhea
průkaz card
průměrný average
průplav canal
průvodce guidebook
průvodce, průvodkyně guide
pružný flexible
první first
prý allegedly
pryč away
přání wishes
přát* si, přeju si wish
přát*, přeju wish
přátelský friendly
přece yet, after all
přečíst*, přečtu pf. read
před before, in front
předem in advance
předevčírem day before yesterday
především primarily
předmět subject
přednáška lecture
předplatné subscription
předpověď forecast
předprodej presale
předsíň hall
představení performance
představit pf. present
představit si pf. imagine
představovat present
představovat se introduce
představovat si imagine
předtím before
přehánět overdo
přehrávač player
přechod crossing
přejít*, přejdu pf. go over
překvapení surprise
překvapit pf. surprise
přelet flight
přeložit pf. translate
přemýšlet think
přepsat*, přepíšu pf. write again
přes through
přesčas overtime
přesně exactly
přesný exact
přesouvat move
přestat*, přestanu pf. stop
přestěhovat se pf. move
přestoupit pf. change
přestup transfer
přestupovat change (trains)
Převalský Prevalski
převléknout* se, pře-
vléknu se pf.

change clothes

při during

příběh story
příbuzný related
příčina cause
přidaný added
přidat pf. add
přidávat add
přicházet come
příchod arrival
příjemný pleasant
přijet*, přijedu pf. arrive
příjezd arrival
přijít*, přijdu pf. come
přijíždět arrive
příjmení last name
přijmout*, přijmu pf. accept
příkaz command
přikazovat command
přílet arrival
přiletět pf. arrive (by plane)
přímo directly
přinášet bring
přinést*, přinesu pf. bring
případ case
připadat si feel
příplatek surcharge
přípravek preparation
připravovat prepare
příroda nature
přísloví proverb
přísný strict
přistupovat approach
příště next time
příští next
přítel friend, boyfriend
přítelkyně girlfriend
přitom at the same time, while
přivézt*, přivezu pf. bring
přiznat pf. admit
psací writing
psaní writing
psát*, píšu write
psychický mental
psycholog psychologist
psychologie psychology
pták bird
ptát se ask
publikovat publish
půda 1. attic, 2. land
půjčit pf. lend
půjčit si pf. borrow, rent
půl half
půllitr pint
půlnoc midnight
půlnoční midnight
pumpa pump
pusa mouth, kiss
pusinka deminutive mouth, kiss, sweetheart
puzzle jigsaw puzzle
pyl pollen
pyšný proud

R

rád (mít rád) like
radikální radical
rádio radio
radit advise
radnice town hall
radost joy
rajče tomato
Rakousko Austria
rakouský Austrian
Rakušan, Rakušanka Austrian
rámec framework
rameno shoulder
rande date
ráno morning
reagovat respond
reakce response
realizace realization, implemen-

tation
reálný real
rebel rebel
recepce reception

recepční receptionist
recept 1. recipe, 

2. prescription
reforma reform
reformátor reformer
rehabilitace rehabilitation
rekonstrukce reconstruction
rekord record
rekreace recreation
relativně relatively
renesanční renaissance
reprezentovat represent
reproduktor, reprák 
coll.

speaker

republika republic
restaurace restaurant
revoluce revolution
revolver revolver
rezervace reservation
rezervovat book
rezolutně resolutely
režie directed by
režírovat direct
režisér director
riskantní risky
ročně per year
roční annual
rodič parent
rodičovský (rodičovská 
dovolená)

parental (parental 
leave)

rodina family
rodinný family
rodit give birth
rohlík bread roll
rok year
role role
román novel
rovně straight
rovný equal
rozbít* se, rozbiju se pf. break
rozbít*, rozbiju pf. break
rozbitý broken
rozčileně excitedly
rozčilený upset
rozdat pf. give out
rozdělení split
rozdíl difference
rozejít* se, rozejdu 
se pf.

split  up

rozhledna lookout tower
rozhodnout* se, roz-
hodnu se pf.

decide

rozhovor interview
rozcházet se split up
rozchod split up
rozloha area
rozmazlený spoiled
rozpuštěný dissolved
rozsáhlý extensive
roztomilý cute
rozumět understand
rozvádět se divorce
rozvedený divorced
rozvést* se, rozvedu 
se pf.

divorce

rozvíjet se develop
rozvod divorce
ručička hand
rudý red
ruka hand, arm
Rumun, Rumunka Romanian (person)
Rumunsko Romania
rumunsky Romanian
rumunština Romanian (language)
Rus, Ruska Russian (person)
Rusko Russia
rusky Russian
ruský Russian
rušit disturb
ruština Russian (language)
různý different
růžový pink
ryba fish
rybaření fishing
rybařit go fishing
rybí fish
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rybička dimin. fish
rybník pond
rychle fast
rychlík express train
rychlost speed
rychlý quick
rýma cold
rýže rice

Ř

řada 1. row, 2. series
řádek line
Řecko Greece
řecky Greek
řečtina Greek (language)
ředitel, ředitelka director
Řek, Řekyně Greek
řeka river
řemeslník craftsman
řešení solution
říct*, řeknu pf. say
řidič driver
řidičský průkaz, řidičák 
coll.

driver‘s license

řídit drive
říjen October
říkat say
římský Roman
řízek steak, schnitzel

S

s with
safari safari
sahat touch
sako jacket
sál hall
salám salami
salát salad
sám alone
sametový velvet
samostatnost autonomy, 

independence
samostatný separate, independent
samozřejmě of course
samý same
sanitka ambulance
sáňkovat sled
sbor choir
scénárista screenwriter
scénář screenplay
sebekritický self-critical
sebevědomí self esteem
sebevražda suicide
secondhand secondhand
sedačka coll. sofa
sedadlo seat
sedět sit
sedm seven
sedmdesát seventy
sedmdesátá léta 70’s
sedmdesátý seventieth
sedmihodinový seven-hour
sedmnáct seventeen
sedmý seventh
sednout* si, sednu 
si pf.

sit down

sehnat*, seženu pf. get, find
sejít* se, sejdu se pf. meet
sekunda second
selfie selfie
sem here
seminář seminar
sen dream
senát senate
senior, seniorka senior
senzitivní sensitive
seriál series
server server
servírka waitress
servis service

sestra (zdravotní sestra) 1. sister (2. nurse)
sestřenice cousin
set (sto) hundred
setkání meeting
sever North
severní northern
sex sex
sexuální sexual
sexy sexy
seznam list
seznámení first meeting
seznámit se pf. meet, get to know
seznamovat se meet, get to know
scházet se meet
schopnost ability
schopný capable
schovávat hide
schránka clipboard
schůze meeting
schůzka meeting
schvalovat approve
sídliště housing estates
sídlo registered office
silně strongly
silnice road
silný strong
Silvestr New year‘s Eve
sirup syrup
síť network
situace situation
skála rock
skandál scandal
skenovat*, skenuju scan
skládat put together, compose
skladatel composer
sklenice, sklenička glass
sklep cellar
sklípek (wine) cellar
skončit pf. end up
skoro almost
skříň wardrobe
skřivánek, skřivan skylark
skupina band, group
skupinový group
skutečnost fact
skutečný real
skvěle great
skvělý great
skypování skyping
skypovat skype
slabý weak
sládek brewer
sladký sweet
slanina bacon
slaný salty
slavit celebrate
slavný famous
slečna Miss
sledovat watch
slepice hen
slepý blind
sleva discount
Slezsko Silesia
slezský Silesian
slíbit pf. promise
slibovat promise
slon elephant
sloup column
Slovák, Slovenka Slovak (person)
slovanský Slavic, Slavonic
Slovensko Slovakia
slovensky Slovak
slovenština Slovak (language)
sloveso verb
slovíčko dimin. word
slovní word
slovní banka word bank
slovník dictionary
slovo word
složit pf. compose
sluchátko handset, headphone
slunce sun
sluneční sun
slunečno sunny
slušet suit

služba service
služební cesta business trip
slyšet hear
smartphone smartphone
smát se laugh
smazat*, smažu pf. delete
smažený fried
smažit fry
směna shift
směr direction
smět be allowed, may
smlouva contract
smrdět stink
smůla bad luck
smutně sadly
smutný sad
smysl sense
snad perhaps
snadno easily
snacha daughter-in-law
snášet tolerate
snažit se try
sněmovna chamber of deputies
sněžení snowfall
sněžit snow
snídaně breakfast
snídat have breakfast
sníst pf. eat
snít dream
snížený reduced
sobecký selfish
sobota Saturday
socialismus socialism
socialistický socialist
sociální social
software software
socha statue
sochař sculptor
soubor file
současnost present
současný present
součást part
souhlasit agree
soukromí privacy
soukromý private
sourozenec sibling
soused, sousedka neighbor
sousedit neighbor
soustředit se pf. focus
soutěž competition
sova owl
spáchat pf. commit
spánek sleep
spát sleep
specialita specialty
speciální special
spěchat rush
spisovatel, spisovatelka writer
spíš, spíše rather, more
splést* se, spletu se pf. make a mistake
spojení connection
spokojený satisfied
společný common
spolehlivý reliable
spolu together
spolupráce cooperation
spolužák classmate
spontánnost spontaneity
sponzor sponsor
sporák stove
sport sport
sportovat play sports
sportovec, sportovkyně athlete
sportovní sport
spotřeba consumption
spousta lot
správně correctly
správný right
sprcha shower
sprostý vulgar
squash squash
sraz meeting
srdíčko dimin. heart
srkat sip
srovnání comparison
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srpen August
stagnovat stagnate
stáhnout*, stáhnu pf. download
stahovat download
stamilióny hundreds of millions
stánek stand
stanice station
starat se take care
starost concern
starý old
stát state, country
stát* se, stane se pf. 1. happen, 2. become
stat*, stojí 1. cost, 2. stand
statečný brave
statistika statistics
státní state
stav status
stavba construction, building
stavět build
stáž internship
stěhovák mover
stěhování moving
stěhovat move
stěhovat se move
stejně anyway, as well, same
stejnojmenný of the same name
stejný same
stěna wall
stěžovat si complain
stíhat catch, manage
stihnout*, stihnu pf. catch, manage
sto hundred
stolek table
století century
stolička stool
stovka hundred
strach fear
stránka page, site
strašlivý dreadful
strašně terribly, very
strašný terrible
stravování catering, food
strejda coll. uncle
strom tree
stromeček dimin. tree
strýc uncle
střed center
středa Wednesday
střední medium, middle
středoevropský Central European
středoškolský secondary (school)
středověký medieval
stříbro silver
střídavě alternately
stříhat cut
student, studentka student
studený cold
studio studio
studium study
studovat study
stůl table
stupeň degree
stupidní stupid
styl style
stylový stylish
sud keg
sudoku sudoku
suezský Suez
sucho drought
suchozemský terrestrial
sukně skirt
sůl salt
sundat take off
super super
superlativ superlative
supermarket supermarket
superstar superstar
surfování surfing
suvenýr souvenir
svatba wedding
svatební cesta honeymoon
svátek 1. (public) holiday, 

2. name’s day
svatý holy
svět world
světadíl continent

světlemodrý light blue
světlo light
světlý light
světový global
svetr sweater
svíčková sirloin of beef
svině swine
svišť marmot
svítit shine
svléknout* se, svléknu 
se pf.

take off one’s clothes, 
undress

svoboda freedom
svobodný single, not married, free
svůj one’s own
symbol symbol
symbolizovat symbolize
symfonie symphony
sympatický likeable
syn son
synagoga synagogue
synovec nephew
sýr cheese
systematický systematic

Š

šachy chess
šála scarf
šalina dial. tram
šampaňské champagne
šátek scarf
šaty dress
šedesát sixty
šedesátá léta 60’s
šedý gray
šéf, šéfka boss
šest six
šestnáct sixteen
šikovný handy
široký wide
šít*, šiju sew
Škoda Skoda car
škoda pity, shame
škola school
školení training
školka preschool
šlehačka whipped cream
šokovat shock
šortky shorts
špagety spaghetti
Španěl, Španělka Spaniard
Španělsko Spain
španělsky Spanish
španělština Spanish (language)
špatně wrong, bad
špatný bad
špendlík (spínací 
špendlík)

pin (safety pin)

šperk jewel
špinavý dirty
šťastný happy
štědrý generous
štědrý (Štědrý den) generous (Christmas 

Day, Dec 24th)
štěkat bark
štěstí good luck, happiness
štíhlý slim
Šumava Bohemian Forest
šunka ham
šup here we go
šustit rustle
švadlena seamstress
švagr brother-in-law
švagrová sister-in-law
švec shoe maker
Švéd, Švédka Swede
Švédsko Sweden
švédsky Swedish
švédština Swedish (language)
Švýcar, Švýcarka Swiss (person)
Švýcarsko Switzerland

T

tablet tablet
tábor camp
tady here
tahle this
tajemství secret
tajně secretly
tajuplný mysterious
tak so
také also
takhle this way
takový such
taktika tactics
taky too, also
takzvaný so-called
takže so
talent talent
tam there
tamhle over there
tancovat dance
taška bag
tatínek, coll. táta dad, daddy
taxi, taxík coll. taxi
taxíkář cab driver
teambuildingový team building
téct*, teče leak
teď now
teda I mean
teenager teenager
tehdy at that time
těhotná pregnant
technika technique
techno techno
technologie technology
telefon phone
telefonní phone
telefonovat make a phone call
telenovela soap opera
televize TV
televizní TV
tělo body
téměř almost
tempo pace
ten that
tendence tendency
tenhle this
tenis tennis
teniska sneaker
tento this
teplo warm
teplota temperature
teplý warm
teprve only
terárium terrarium
termín term, date
test test
těsto dough
těšit (těší mě) please (nice to meet 

you)
těšit se look forward to
teta aunt
text text
těžký heavy, hard, bad
Thajsko Thailand
tchán father-in-law
tchyně mother-in-law
tichý quiet
tisíc thousand
tiskárna printer
tisknout*, tisknu print
tiše quietly
titul title
tloustnout*, tloustnu bread of life
tlustý thick, fat
tma darkness
tmavomodrý dark blue
tmavý dark
to it, this
toaleta toilet
tofu tofu
tolik so much
top top
topenář heating engineer
topení heating
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topit heat
továrna factory
tradice tradition
tradičně traditionally
tradiční traditional
trafika tobacco shop
tragický tragic
tramvaj tram
trapas faux pas
tráva grass
trávit spend
trénovat train
trh market
tričko, triko t-shirt
trochu little
trojče, pl. trojčata triplet
trojice trinity
trojský Trojan
trombón trombone
tropický tropical
trouba oven
trpělivost patience
trpělivý patient
trubka tube
truhlář carpenter
trumpeta trumpet
trvalý permanent
trvat take
třeba for instance
třeba (co třeba…?) how about…?
třetí third
tři three
třicátá léta 30’s
třicet thirty
třicetiletý thirty years old
třikrát three times
třináct thirteen
tu here
tučný 1. fatty, greasy, 2. bold
tuk fat, grease
turista tourist
turistický tourist
tužka pencil
tvaroh cottage cheese, cream 

cheese
tvorba work
tvořit form
tvrdit claim
tvrdohlavý stubborn
tvůj your
ty you
týden week
týdně weekly
tygr tiger
tykat use informal way to 

address
tým team
typ type
typicky typically
typický typical

U

u at, near, next to
ubytovací accommodation
ubytování accommodation
účast participation
účastník participant
učebnice textbook
učení learning
účes hairstyle
účet 1. bill, 2. receipt, 

3. account
účetní accountant
účetnictví accounting
učit teach
učit se learn
učitel, učitelka teacher
účtovat 1. charge, 2. keep 

accounts
údajně allegedly
udělat pf. do
údolí valley
ugrilovat pf. broil, grill

ucho ear
ujde to so so, not bad
ujet*, ujedu pf. leave
ukázka sample
ukazovat show
ukládat save
úklid cleaning
uklidit pf. clean up
uklidnit se pf. calm down
uklízeč, uklízečka cleaner
uklízet clean up
úkol task, assignment
Ukrajina Ukraine
Ukrajinec, Ukrajinka Ukrainian
ukrajinsky Ukrainian
ukrajinština Ukrainian (language)
ukrást*, ukradnu pf. steal
uletět pf. fly away
ulice street
uložit pf. save
umělec, umělkyně artist
umění art
umět can, know
umřít*, umřu pf. die
umýt*, umyju pf. wash
umyvadlo wash basin
unaveně tired
unavený tired
unie union
uniforma uniform
univerzální universal
univerzita university
únor February
upálit burn
upéct*, upeču pf. bake, roast
úplně absolutely, fully, 

completely
uprostřed in the middle
upřímně honestly
upřímný honest
určitě definitely
určitý certain
úroveň level
úřad office
úředník, úřednice officer
USA USA
úschovna luggage room
uslyšet pf. hear
usmažit pf. fry
úspěch success
úspěšně successfully
úspěšný successful
ústa only pl. mouth
ušetřit pf. save
úterý Tuesday
utírat wipe
utrácet spend
utratit pf. spend
utřít*, utřu pf. wipe
uvařit pf. cook
úvazek workload
uvidět pf. see
uvnitř inside
uzdravit se pf. get well
území territory
uzenina sausage
úzký narrow
už already, only, no more, 

yet
úžasný amazing
užít* si, užiju si pf. enjoy

V

v in
Václavské náměstí Wenceslas Square
vadit mind
váha weight
vajíčko egg
válka war
vana bath
vanilkový vanilla
Vánoce Christmas
vánočka christmas cake

vánoční christmas
varianta option
Varšava Warsaw
vaření cooking
vařit cook
váš your
váza vase
vážený dear
vážit weigh
vážná hudba classical music
vážně seriously
včas in time
včera yesterday
vdaná married (woman)
vdát se pf. get married
vdávat se get married
vdovec, vdova widower, widow
věc thing
večer evening
večerní evening
večeře dinner
večeřet have dinner
věda science
vědec, vědkyně scientist
vedení leadership
vědět know
vedle next to
vedro hot
vegetarián vegetarian
vejít*, vejdu pf. walk in
věk age
veka baguette
Velikonoce Easter
velikonoční easter
velikost size
velkoměsto city
velký large, big
velmi very
velvyslanectví embassy
ven out
venku outside
vepřoknedlozelo pork-dumpling-cabbage
vepřový pork
verbum verbum
vernisáž opening
věrný faithful
věřit trust, believe
veselý cheerful
vesnice village
většinou mostly
vězení prison
věž tower
vhodný suitable
vchod entrance
viď right?
Vídeň Vienna
vidět see
vidlička fork
Vietnam Viet Nam
Vietnamec, Vietnamka Vietnamese (person)
vietnamsky Vietnamese
vietnamština Vietnamese (language)
víkend weekend
vila villa
vínečko dimin. wine
víno wine
violoncello cello
viróza flu
viset hang
vitamín vitamin
vítěz winner
vítězství victory
vítr wind
vízum visa
vjet*, vjedu pf. drive in
vjezd entrance
vláček dimin. (little) train
vláda government
vlajka flag
vlak train
vlas hair
vlast homeland
vlastně actually
vlastní own
vlastnictví ownership
vlastnost property, quality
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vlašský salát salami salad
vlevo on/to the left
vliv influence
vlk wolf
vlna wave, wool
vloni last year
vnuk, vnučka grandson, 

granddaughter
voda water
vodní water
volat call
volejbal volleyball
volit vote
volno time off, free
volný free
vousy beard
vpravo on/to the right
vpředu at the front
vrátit se pf. return
vrátný porter
vražda murder
vrstevník peer
vstávat get up
vstup entrance, entry
vstupenka ticket
vstupné admission
však however
všední everyday
všechen all
všude everywhere
vůbec at all
vůdce leader
vůl ox
vůle will
vulgárně vulgarly
vulgární vulgar
vybírat select
výborně great
výborný excellent
vybrat*, vyberu pf. choose
vyčistit pf. clean up
vyčítat blame
výdej pick-up
vydělávat earn
vygooglit pf. google up
vygooglovat pf. google up
výhled view
výhoda advantage
výhodný advantageous
vyhrát*, vyhraju pf. win
východ exit
výchova education
vychovaný mannered
vyjadřovat express
vyjet*, vyjedu pf. go up/out
výjimečně exceptionally
výjimka exception
vyjít*, vyjdu pf. come out
vyjmenovat pf. name
vykat use formal way to 

adress
výkonný executive
vykouřit pf. smoke
výlet trip
vyluxovat pf. vacuum
vymalovat pf. paint
vymazat*, vymažu pf. delete
vyměnit pf. replace
vymlouvat se make excuses
výmluva excuse
vymyslet pf. invent
vymyšlený fictional
vynálezce, vynálezkyně inventor
vynalézt*, vynaleznu pf. invent
vynášet take out
vynést*, vynesu pf. take out
vypadat look
vypínat turn off
vypít*, vypiju pf. drink
vyplnit pf. fill in
vypnout*, vypnu pf. turn off
výpověď notice
výpovědní lhůta notice period (for termi-

nation)
vyprat*, vyperu pf. wash
vyrábět make, create,  produce

výraz expression
vyrazit pf. go
výrazný significant
výroba production
výrobek product
vyrobit pf. produce, make
výročí anniversary
vyrůstat grow up
výslovnost pronunciation
vysočina highlands
vysoká škola university
vysoko high
vysokoškolský academic
vysoký high, tall
výstava exhibition
vystavený displayed
vystavovat exhibit
vystoupit pf. 1. get off, 2. perform
vystudovat pf. study
výstup exit
vystupovat get out
vysvětlit pf. explain
vysvětlovat explain
výtah lift
vytírat mop
vytisknout*, vytisknu 
pf.

print

vytřít*, vytřu pf. mop
výtvarné umění visual arts
vytvořit pf. create
vyučit se get trained
výuka teaching, instruction
využít*, využiju pf. take advantage
vývoj development
vývojový developmental
vyzdobit pf. decorate
významný significant
vzácný rare
vzadu at the back
vzdělání education
vzdělávání education
vzduch air
vzít* se, vezmeme se pf. marry
vzít* si, vezmu si pf. take, marry
vzkaz message
vznik emergence, 

establishment
vzniknout*, vznikne pf. arise, originate
vzpomínat remember
vztah relationship
vždy, vždycky always
vždyť but, after all

W

webový web
wifi wifi

Z

z from
za behind, for, on, in
zábava fun
zábavný entertaining
zabít*, zabiju pf. kill
začátečník beginner
začátek beginning
začínat begin
začít*, začnu pf. start
záda, only pl. back
zadat pf. assign
zadní rear
zahnout*, zahnu pf. turn
zahrada, zahrádka 
deminutive

garden

zahraničí abroad
zahraniční foreign
záchod toilet
zachránit pf. save
záchranná služba ambulance
záchvat attack, seizure
zájem interest

zájezd trip
zajíc hare
zajímat be interesting
zajímat se be interested
zajímavě interestingly
zajímavost interesting fact
zajímavý interesting
zajít* si, zajdu si pf. go
zákaz ban
zakázat*, zakážu pf. ban
zakazovat ban
zakladatel founder
základní basic, primary
zákon law
zalévat water
zalít*, zaleju pf. water
založit pf. found
zámečník locksmith
zámek 1. lock, 2. palace
zamést*, zametu pf. sweep
zaměstnanec employee
zaměstnanecký employment
zaměstnání employment
zaměstnavatel employer
zametat sweep
zamíchat pf. stir, shuffle
zamilovaný in love
zamilovat se pf. fall in love
zamilovávat se be falling in love
západ West
západní western
zapínat turn on
zaplacení payment
zaplatit pf. pay
zapnout*, zapnu pf. 1. turn on, 2, zip up
zapnutý switched
zapomenout*, 
zapomenu pf.

forget

zapomínat forget
zapomnětlivý forgetful
zarazit se pf. be taken aback
září September
zařízení 1. furnishings, 2. device
zařízený furnished
zařizovat furnish, arrange
zas, zase again
zaseknout* se, zaseknu 
se pf.

freeze, stop working

zaslat*, zašlu pf. send
zasloužit si deserve
zasnoubit se pf. get engaged 
zasnubovat se get engaged
zaspat, zaspím pf. oversleep
zastávka stop
zásuvka socket
zatáhnout* se, zatáhne 
se pf.

get cloudy

zataženo cloudy
zatelefonovat pf. make a phone call
zatím so far
zavazadlo luggage
zavírat close
závislý addicted
zavolat pf. call
zavřený closed
zavřít*, zavřu pf. close
zázračný miraculous
zazvonit pf. ring
zažít*, zažiju pf. experience
zážitek experience
zažívat experience
zboží goods
zbytečný unnecessary
zcela completely
zdarma free of charge
zdát se seem
zde here
zdobený decorated
zdobit decorate
zdravě healthy
zdraví health
zdravit greet
zdravý healthy
zdvořile politely
zdvořilý polite
zebra zebra
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zeď wall
zedník mason
zelenina vegetables
zeleninový vegetable
zelený green
zelí cabbage
země 1. country, 2. floor, 

ground
zeměpis geography
zemřít*, zemřu pf. die
zeptat se pf. ask
zeť son-in-law
zfilmovat pf. make a movie
zhasnout*, zhasnu pf. turn off
zhubnout*, zhubnu pf. lose weight
zima cold, winter
zimní winter
získat pf. get
zítra tomorrow
zjistit pf. find out
zkontrolovat pf. check
zkonzumovat pf. consume
zkoušet try
zkouška exam
zkrácený short, part-time
zkracovat shorten
zkrátit pf. shorten
zkrátka in short
zkusit pf. try
zkušební doba trial period
zlato gold
zlatokop gold digger
zlatý gold
zlikvidovat pf. disposed of
zlobit 1. be naughty, 

2. not work properly
zlobit se be angry
zlomený broken
zlověstně ominous
zlý evil
zmáčknout*, zmáčknu 
pf.

press

zmatek confusion
zmatený confused
změna change
změnit pf. change
změnit se pf. change oneself
zmrzlina ice cream
značka brand
znak symbol
znalost knowledge
znamenat mean
známý known
znát know
zničit pf. destroy
znít sound
zodpovědnost responsibility
zodpovědný responsible
zóna zone
zoo zoo
zoologický zoological
zouvat se take shoes off
zpáteční return
zpátky back
zpěvák, zpěvačka singer
zpívat sing
zpoždění delay
zpracování processing
zpráva news,  report
zrcadlo mirror
zrovna just
zrušit pf. cancel
zřízení establishment
zticha quiet
ztloustnout*, ztloustnu 
pf.

gain weight

ztrácet lose
ztráta loss
ztráta času waste of time
ztratit pf. lose
ztratit se pf. get lost
ztráty a nálezy lost and found
zub tooth
zubař coll. dentist
zubní dental
zúčastnit se pf. participate

zumba zumba
zůstat*, zůstanu pf. stay, remain
zůstávat stay, remain
zvát*, zvu invite
zvědavý curious
zvíře animal
zvířecí animal
zvládnout*, zvládnu pf. handle
zvlášť separately
zvláštní special
zvolit pf. choose
zvonit ring
zvyk habit
zvyklý accustomed
zvyknout* si, zvyknu 
si pf.

get used

zvýšený increased, higher

Ž

žádat ask
žádný none
žárovka light bulb
že that
žehlit iron
želva turtle
želvička dimin. turtle
žena woman, female
ženatý married (man)
ženit se get married (man)
ženský feminine 
žertovat joke
židle chair
židovský Jewish
žirafa giraffe
žít*, žiju live
živě live
život life
životní life
životopis biography
živý live
žlutý yellow
žrát*, žeru eat (about animals)
žvýkačka gum
žvýkat chew


