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A  

a 和，跟，加，还 

ach jo 啊呀 

áčko, áčkem  A线，坐A线 

地址 adresa 

aha 哦 

ahoj 你好，再见 

akce  活动 

akční film 动作片 

aktivita 积极性 

aktivní 积极的 

akuzativ 4. 第四格, 宾格 

Američan, Američanka 美国人 

analyzovat, analyzuju 分析 

angličtina 英语 

Anglie 英国 

ano 对，是 

asi 大概 

atlet, atletka 田径运动员 

au 哎呦 

au-pair  

auto, autem 汽车，坐汽车 

autobus, autobusem 公共汽车，坐公共汽车 

  

B  

babička 姥姥，奶奶 

banán 香蕉 

banka 银行 

bar 酒吧 

baron, baronka 男爵，男爵夫人 

béčko, béčkem  B线，坐B线 

  

Belgie 比利时 

bezhlavý 无头的 

bílá paní  白色女士（鬼神） 

  

bílý 白色的 

biologie 生物学 

blízko〈+属格〉 近 

bota, boty 鞋 

brambor, brambory 土豆 

bramborový〈形容词〉 土豆的 

bratr 兄弟 

budoucí〈形容词〉 将来的 

Bulharsko 保加利亚 

bydlet, bydlím 住，我住 

byt 公寓房 

být, jsem 是，在，有 

  

C  

céčko, céčkem C线，坐C线 

celkem 总共 
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celý 整个的，全部的 

cestování 旅行 

cestovat, cestuju 旅行 

co 什么 

cvičení 练习 

  

Č  

čaj 茶 

čas 时间 

časopis 杂志 

část  部分 

často 经常 

čau  

Čech, Češi 捷克男人 

čekat, čekám 等 

černý 黑色的 

červený 红色的 

Česká republika, Česko 捷克共和国，捷克 

Češka, Češky 捷克女人 

česky 捷克语〈副词〉 

český 捷克的 

česnekový〈形容词〉 大蒜的 

číslo domu 房屋号 

číslo 号码 

číšník, číšnice 男服务员，女服务员 

číst*, čtu 读 

čokoláda 巧克力 

čokoládový 巧克力的 

čtvrtek, ve čtvrtek 星期四 

  

D  

daleko 远 

Dánsko 丹麦 

dát si, dám si 吃，我吃, 喝，我喝 

dativ 3. 第三格, 与格 

datum 日期 

dcera 女儿 

dcl (口语deci, decka) 分升 

dědeček 爷爷，外公 

deklinace 变格 

děkovat, děkuju 谢谢 

dělat, dělám 做 

délka 长度 

den 天，日 

detektivka  侦探片 

dezert, dezerty 甜点 

diamant 钻石 

díky〈口语〉 谢谢 

diskotéka 迪斯科 

diskutovat, diskutuju 讨论 

dítě, děti 孩子 

divadelní hra 戏剧 
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divadlo 剧院 

dívat se (na), dívám se 

(na)  

看 

dlouhé á 长元a音 

dlouho 长时间 

dlouhý 长的 

dnes, dneska 今天 

do〈+属格〉 到什么时候，到什么里面 

dobře 好 

dobrý 好的 

docela 完全 

dohromady 总共 

dokonce 连，甚至 

doktor, doktorka 医生，博士 

dokument 文件 

dole 下面 

doleva 往左 

doma  在家里 

domácí úkol 家庭作业 

doplnit, doplním 补充，填空 

dopoledne 上午 

doprava 往右 

dort 蛋糕 

dovolená（变格形式与

形容词一样） 

假期 

druhý 第二 

důležitý 重要的 

dům 房屋 

dušený 炖的 

dvacátý 第二十 

dvakrát 两次 

dvě 二，两个 

džíny〈复数〉 牛仔裤 

džus 果汁 

  

E  

ekonom, ekonomka 经济学家 

ekvivalent 同义词 

elegantní 雅致的 

e-mail 邮件 

energický 有精力的 

Estonsko 爱沙尼亚 

Evropa 欧洲 

evropský 欧洲的 

  

F  

fajn 好的 

festival 艺术节，音乐节，电影节 

film 电影 

filozof, filozofka 哲学家 

finanční 财务的 

Finsko 芬兰 



© Lída Holá, Pavla Bořilová 2011                                                                           Česko-čínský slovníček 
Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 

 

5 

 

firma 公司 

forma 形式，形状 

formální 形式的 

fotbal 足球 

fotograf, fotografka 摄影师 

Francie 法国 

fráze 词句 

  

G  

genitiv 2. 第二格, 属格 

GPS (发音dží pí es) 导航仪 

gramatika 语法 

guláš 红辣椒炖牛（猪）肉 

gulášový〈形容词〉 红辣椒炖牛（猪）肉的 

  

H  

hádat, hádám 猜 

haló 喂 

Havaj  夏威夷 

hele 看吧 

herec, herečka 演员 

hezky 很好 

hezký 漂亮的，好看的，好听的，好的 

historie 历史 

hlad 饿〈名词〉 

hledat, hledám 找 

hned 马上 

hodina, hodiny 小时 

hodit se, hodí se 合适 

hodný 好的 

hokej 冰球 

Holandsko 荷兰 

holič, holička 理发师 

honem 马上，赶快 

hora, hory 山 

hospoda 酒馆，小饭馆 

host 客人 

hostel 旅馆 

hotový 现成的 

houskové knedlíky 面包馒头 

hovězí (maso) 牛肉 

hra 游戏，戏剧 

hrad 城堡 

hranolek, hranolky 土豆条 

hrát*, hraju 玩，演奏 

hrozný 可怕的 

hubený 瘦的 

hudba 音乐 

hymna 国歌 

  

CH  

chata 小别墅 
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chtít*, chci 想，要 

chvíle 一会儿 

  

I  

ideální 理想的 

imperfektivní 未完成的 

informace 信息 

inspektor, inspektorka 检查员 

instrumentál 7. 第七格, 工真格 

inteligentní 聪明的 

Irsko 爱尔兰 

Itálie 意大利 

iternet 网络 

  

J  

já 我 

jak 怎样 

jako 如，像 

jaký  什么样的，怎样的 

jaro, na jaře 春天，在春天 

jazyk  语言，舌头 

je 是，在，有 

jé! 啊 

jednou 一次 

jeďte! 请坐车 

jeho 他的 

její 她的 

jejich 他们的 

jenom  只 

ještě 还 

jet*, jedu 坐车，开走 

jezdit na koni 骑马 

jídelní lístek 菜单 

jídlo, jídla 食物，饭 

jih, na jihu 南，在南方 

jiný 其他的 

jíst, jím 吃 

jít*, jdu 步行走 

jižní  南方的 

jmenovat se, jmenuju se  叫什么名字 

  

K  

k (长式  ke) 〈+与格〉 到...旁边，到...那儿，到谁哪里 

kamarád, kamarádka 朋友 

Kanada 加拿大 

kancelář, v kanceláři 办公室，在办公室 

karamel 焦糖 

káva (口语 kafe) 咖啡 

kavárna 咖啡馆 

každý 每个 

kdo 谁 

kdy 什么时候 
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když 如果，....的时候 

kilometr 公里 

kino, v kině 电影院，在电影院 

klasický 传统的，古典的 

klub 俱乐部 

knedlík, knedlíky 馒头 

kniha 书 

kočka 猫 

koktejl 鸡尾酒 

kola 可乐 

kolega, kolegyně 同事 

kolik 多少 

kolikátý 第几 

kolo 自行车 

komunikovat, 

komunikuju 

交流 

koncert 音乐会 

končit, končím 结束 

koncovka 词尾 

konference 会议 

konjugace 变位法 

konzultace 协商 

koruna 克朗 

kosmetika  化妆，化妆品 

kostel 教堂 

král, královna 国王，王后 

krásný 美丽的 

krátký 短的 

křišťál 水晶 

krupiér, krupiérka 赌场工作人员 

kuchař, kuchařka 厨师 

kulturní 文化的 

kuře 鸡 

kvalitní 高质量的 

kvíz  猜谜游戏 

  

L  

lekce 课 

lekce češtiny 捷克语课 

let 飞行 

letiště 飞机场 

léto, v létě 夏天，在夏天 

lež 谎言 

ležet, ležím 躺 

lidé (口语 lidi) 人 

lístek, lístky 票 

Litva 立陶宛 

lokál, lokativ 6. 第六格, 位格 

Lotyšsko 拉脱维亚 

Lucembursko 卢森堡 

lupa 放大镜 

lyžování 滑雪 
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lyžovat, lyžuju  滑雪 

  

M  

Maďarsko 匈牙利 

maďarský 匈牙利的 

malíř, malířka 画家 

malovat, maluju  画〈动词〉 

malý 小的 

maminka ( 书 面 语 

matka) 

妈妈 

manažer, manažerka 经理 

manžel, manželka 丈夫，妻子 

mapa 地图 

máslo 黄油 

maso 肉 

matematika 数学 

mě〈属格和宾格〉 我 

mechanik 机械师 

medaile 奖牌 

medicína 医学 

měsíc 月 

město 城市 

metro, metrem 地铁，坐地铁 

minulý 过去的 

mínus 减 

minuta 分 

mít rád/ráda, mám 

rád/ráda 

喜欢 

mít, mám 有 

mítink 约会，会议 

mladší 年轻一点的 

mladý 年轻的 

mléko 牛奶 

mluvit, mluvím 说话；讲话 

mobil 手机 

moc 很多 

moct*, můžu 可以 

móda 时装 

moderní 现代的，时髦的 

moment 一会儿 

moře 海 

most 桥 

možný 可能的 

mu 他〈与格〉 

můj, moje 我的 

muset, musím 必须，我必须 

muž 男人 

my 我们 

myslet, myslím 想，认为 

  

  

N  
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na〈+宾格和位格〉 去哪里，在什么上面 

náboženský 宗教的 

nádraží, na nádraží 车站，在车站 

nahoře 在上面 

najít*, najdu 〈完成体动

词〉 

找到 

nakupovat, nakupuju 买 

náměstí 广场 

nápoj, nápoje 饮料 

naproti〈+与格〉 对面 

napsat*, napíšu 写 

narodit se, narodím se

〈完成体动词〉 

出生 

narozeniny〈复数〉 生日 

náš, naše 我们的 

navrhnout*, navrhnu

〈完成体动词〉  

建议 

  

návštěva 访问 

navzájem 互相 

nazývat se, nazývám se  叫，叫做 

ne 不 

něco 某些 

neděle, v neděli 星期天 

neformální 非形式的 

nejlepší 最好的 

Německo 德国 

nemocnice 医院 

nemocný 生病的 

neperlivý 不带汽的 

nepravidelný 不规律的 

nervózní 紧张的 

nic 什么都没有 

nikdy 什么时候都没有 

no 嗯 

noc 夜 

nominativ 1. 第一格, 主格 

normální 正常的 

noviny〈复数〉 报纸 

nový 新的 

  

O  

o 〈+位格〉 关于什么 

oba 俩 

obec 乡镇 

obecný 一般的，普通的 

oběd 午饭 

obchod 商店 

oblečení  衣服 

obrázek, na obrázcích 画，在画上 

obsah 内容 

od〈+属格〉 从什么时候，从哪里 
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odkud 从哪里来 

odpoledne  下午 

odpověď 回答〈名词〉 

odpovědět, odpovím 

〈完成体动词〉  

回答 

okurka 黄瓜 

okurkový〈形容词〉 黄瓜的 

olympiáda 奥运会 

olympijský 奥运的 

omáčka 酱 

on 他 

ona 她 

oni 他们 

ono 它 

opakovat, opakuju 重复，复习 

opalovat se, opaluju se 晒太阳 

opera 歌剧 

opravdu 对的，真的 

opravit, opravím 修改 

optimistický 乐观的 

organizovat, organizuju  组织 

orientace 方向 

ošklivo （天气）不好 

ošklivý 难看的 

otázka 问题 

otevřeno 开 

ovoce 水果 

ovocný〈形容词〉 水果的 

označit, označím〈完成

体动词〉 

作标记 

  

P  

palačinka, palačinky 甜煎饼 

památka 纪念，古迹 

pan 先生 

paní 女士 

pár 几个，一双 

park 公园 

parkoviště 停车场 

party 聚会 

pátek,  星期五 

pečený 烤的 

pečlivě 认真地，细心地 

peníze 〈复数〉 钱 

penzion 家庭旅馆 

perfektivní 完成体的 

perlivý 带汽的 

perník  蜜糖饼 

pes 狗 

pesimistický 悲观的 

pěšky 步行 

pít*, piju 喝 
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pití 饮料 

pivo 啤酒 

plánovat, plánuju 计划 

plurál 复数 

plus 加，正号 

počasí 天气 

počítač 电脑 

počítat, počítám 计算 

počkat, počkám〈完成

体动词〉 

等 

pod 〈+工真格〉 在什么下面 

podezřelý 可疑的 

podívat se, podívám se

〈完成体动词〉 

看看 

podnikatel, podnikatelka 商人 

podtržený 下画线的 

podzim, na podzim 秋天，在秋天 

pohádka 童话 

pojď, pojďte! 请你来，请你们来 

polévka, polévky 汤 

policejní〈形容词〉 警察的 

politický 政治的 

politik, politička 政治家 

Polsko 波兰 

pomerančový 〈 形 容

词〉 

橙子的 

pomoc 帮助 

pondělí, v pondělí 星期一，在星期一 

populární 受欢迎的 

pořád 一直 

Portugalsko 葡萄牙 

poslouchat, poslouchám  听 

používat, používám 使用 

povídat si, povídám si 说，聊天 

povídka 短篇小说 

pozdě 晚 

pozdrav 问候 

pozor 注意 

práce 工作〈名词〉 

pracovat, pracuju 工作〈动词〉 

pracovní〈形容词〉 工作的 

prapraprababička 曾祖母 

praprapradědeček 曾祖父 

pravda 正确 

pravidelný 有规律的 

pražský〈形容词〉 布拉格的 

prezident, prezidentka 总统 

přečíst*, přečtu〈完成体

动词〉 

读完 

přeložit, přeložím〈完成

体动词〉 

翻译 

přidat, přidám〈完成体 增加 
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动词〉 

přijít*, přijdu〈完成体动

词〉 

来 

příloha 附件，配餐 

připravit, připravím〈完

成体动词〉 

准备 

přítel, přítelkyně 男朋友，女朋友 

pro〈+宾格〉 给谁 

problém 问题，难题，麻烦事 

proč 为什么 

procházka 散步 

procvičovat, procvičuju  练习 

prodavač, prodavačka 售货员 

profese  职业 

profesor, profesorka 教授 

program 节目，计划，项目 

projekt 设计 

Promiň! Promiňte! 〈命

令式〉 

对不起 

prominout*, prominu

〈完成体动词〉 

对不起 

prosit, prosím 请 

protestovat, protestuju 抗议 

pršet, prší 下雨 

první 第一 

pryč 走开，滚开，不在 

psát*, píšu 写 

PSČ (发音 pé es čé)  邮编 

ptát se, ptám se 问 

  

R  

rajčatový〈形容词〉 西红柿的 

Rakousko 奥地利 

ráno 早晨 

Řecko 希腊 

reformátor, 

reformátorka  

改革家 

rehabilitace 功能锻炼 

řeka 河流 

rekord 记录 

restaurace, v restauraci 餐馆，在餐馆 

říct*, řeknu〈完成体动

词〉 

说 

řízek 肉排 

rodič, rodiče 父母 

rok, v roce 年 

román 长篇小说 

romantický 浪漫的 

rovně 一直 

rozumět, rozumím 明白 

Rumunsko 罗马尼亚 

Rusko 俄罗斯 
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rytíř 骑士 

rýže 米饭，大米 

  

S  

s (长式: se)〈+工真格〉 和 

salát, saláty 沙拉 

sejít* se, sejdu se 见面 

sekretář, sekretářka 秘书 

sem 过来 

seřadit, seřadím〈完成

体动词〉 

排列 

sešit 练习本 

sestra 姐妹 

setkání  见面 

sever, na severu 北方 

severní  北方的 

silnější 强一点的，厚一点的 

singulár 单数 

situace 情况，形势 

skandál 丑闻 

skladatel, skladatelka 作曲家 

skládat, skládám  作曲，放 

skupina  组 

slavný 有名的 

slečna 小姐 

slon 大象 

Slovensko  斯洛伐克 

Slovinsko 斯洛文尼亚 

slovní〈形容词〉 词的 

slovník  词典 

slovo 词 

slunečno 有太阳 

slyšet, slyším 听 

smažený 炸的 

smutný 悲伤的 

snad 可能 

sněžit, sněží 下雪 

sobota, v sobotu 星期六 

socha  塑像 

spát, spím 睡觉 

speciální  特殊的 

spisovatel, spisovatelka  作家 

spojit, spojím 结合 

společný 共同的 

spoluen 一起 

sportport 运动〈名词〉 

sportovat, sportuju 运动〈动词〉 

sportovec, sportovkyně 运动员 

správný 正确的 

Srbsko 塞尔维亚 

stanice 车站 

starat se o, starám se o  关心，照顾 
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starší 老一点的，旧一点的 

starý 老的，旧的 

stát, stojí 站着，值多少钱 

stejný 同样的 

století 世纪 

strana 面，边，页，派 

strašit, straším 吓唬，闹鬼 

středa, ve středu 星期三 

stromeček 圣诞树 

student, studentka 学生 

stupeň 级，度 

supermarket, 

v supermarketu 

超市，在超市 

světlý 亮的 

svetr 毛衣 

svobodný 自由的，未婚的 

sympatický 和蔼的 

syn 儿子 

  

Š  

šampaňské (víno) (口语 

šampus) 

香槟酒 

šel 〈“步行走”的过去

式〉 

去 

škola, ve škole 学校，在学校 

šopský salát 一种沙拉 

Španělsko 西班牙 

špatně 不好，糟 

špatný 不好的，糟的 

šťastný 幸福的 

Švédsko 瑞典 

  

T  

tabulka 表格 

tady 这里 

tak 这样 

taky 也 

takže 所以，那么 

talentovaný 天才的 

tam 那里 

tancovat, tancuju 跳舞 

tatarský 鞑柦的 

tatínek (书面语 otec) 爸爸 

taxík, taxi 出租车 

telefon 电话 

telefonní〈形容词〉 电话的 

telefonovat, telefonuju 打电话 

televize 电视 

ten 这个 

tenis 网球 

teplo 暖和 

těšit, těším 高兴 
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těšit se (na), těším se 

(na)〈+宾格〉 

盼望 

test 测试〈名词〉 

testovat, testuju 测试〈动词〉 

text 课文 

těžký 重的 

tlustý 胖的 

to 这个 

třeba 比如 

trénink 训练 

třetí 第三 

tričko 文化衫 

třikrát 三次 

turista, turistka 游客 

tvořit, tvořím 造，做 

tvůj, tvoje 你的 

ty 你 

týden 星期 

  

U  

u〈+属格〉 在什么旁边，在谁哪里 

učit se, učím se 学习 

učit, učíme 教 

učitel, učitelka 老师 

uklízet, uklízím 收拾，打扫 

ukradený 偷的 

Ukrajina 乌克兰 

ukrást*, ukradnu〈完成

体动词〉 

偷 

ulice 街道 

umět, umím 会 

umřít*, umřu〈完成体动

词〉 

死 

unavený 累的 

unie 联盟 

univerzita 大学 

upír, upírka 吸血鬼 

úplně 完全 

uprostřed 〈+属格〉 中间 

úředník, úřednice  职员，公务员 

USA (发音 ú es á) 美国 

úterý, v úterý 星期二 

uvařit, uvařím〈完成体

动词〉 

做饭 

uvidět, uvidím〈完成体

动词〉 

看见 

už 已经 

  

V  

v (长式 ve)〈+位格〉 在什么里面 

vanilkový〈形容词〉 香草的 

Vánoce 〈复数〉 圣诞节 
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vařený 煮的 

vařit, vařím 做饭 

vás 你们，您〈属格和宾格〉 

váš, vaše 您的，你们的 

včera 昨天 

vdaná 出嫁的 

věc 东西 

večer 晚上 

vědec, vědkyně 科学家 

vědět, vím 知道 

vedle〈+属格〉 在什么旁边 

Velká Británie 英国 

velký 大的 

vepřové (maso) 猪肉 

verbum 动词 

veselý 愉快的 

vesnice 农村 

vhodný  合适的 

vidět, vidím 看见 

Vietnam 越南 

víkend, o víkendu 周末，在周末 

vitamín, vitamíny 维他命 

vítat, vítám 欢迎 

vítrWind 风 

vlak, vlakem  火车，坐火车 

vlasy〈复数〉 头发 

vlevo/nalevo 在左边 

vnuk, vnučka 孙子，孙女 

voda 水 

vokativ 5. 第五格, 呼格 

volejbal 排球 

vpravo/napravo 在右边 

vrátný, vrátná 看门人 

všechno 全部 

všimnout si*, všimnu si

〈完成体动词〉 

注意到 

vstávat, vstávám 起床 

vy 你们，您 

výborný  太棒了 

východ, na východě 东面，在东面 

východní  东方的 

vyhrát*, vyhraju〈完成

体动词〉 

赢 

výlet 郊游 

vymyslet si, vymyslím si 

pf  

想出 

výraz 词语，表情 

výrobek 产品 

vyrobit, vyrobím〈完成

体动词〉 

生产，制造 

výslovnost 发音〈名词〉 

vyslovovat, vyslovuju 发音〈动词〉 
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vysoký 高的 

výstava 展览 

vytvořit, vytvořím〈完成

体动词〉 

成立 

  

Z  

z (长式 ze)〈+属格〉 从什么时候，从什么里面 

za 〈+宾格和工真格〉 过多长时间后，在什么后面 

začínat, začínám 开始 

zajímavý 有意思的 

založit, založím 〈完成

体动词〉 

成立 

západ, na západě 西面，在西面 

západní  西方的 

zaplatit, zaplatím〈完成

体动词〉 

付款 

zase 又，再 

zastávka 停站台 

zataženo 阴天 

závod 比赛，工厂 

zavřeno 关门 

zdobit, zdobím 装饰 

zdravý 健康的 

zelenina 蔬菜 

zeleninový〈形容词〉 蔬菜的 

zelený 绿色的 

země 国家 

zima 冷 

zima, v zimě 冬天，在冬天 

zítra 明天 

zlatý 金的，金色的 

zloděj, zlodějka 贼 

zlý 坏的，邪恶的 

změnit, změním〈完成

体动词〉 

变化 

zmrzlina 冰激凌 

znát, znám 知道，认识 

zpáteční〈形容词〉 往返的 

zpěvák, zpěvačka 歌唱家 

zpívat, zpívám  唱歌 

zrušen 取消 

zvlášť 个别地，特别 

  

Ž  

žena 女人 

ženatý 已婚的（男人） 

žít*, žiju 生活 

žízeň 渴 

 


