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Glossary
A 
aby so that
Afrika Africa
aha I see
ach oh
akce special off er
aktivita activity
alergie allergy
alergik, alergička person with allergies
alkoholický alcoholic
Amerika America
analytik analyst
ani not even
aplikace application
areál grounds
Asie Asia
asociace association
astrofyzik astrophysicist
atlet athlete
atletický athletic
atletika athletics
atmosféra atmosphere
atraktivní attractive
aukce auction
aukční auction
aukční portál auction portal
až when

B 
bakalář bachelor’s
bakalářský bachelor’s
bakalářský program undergraduate program
balík package
bankovní banking
barák coll., dům house
barevný colorful
barokní Baroque
báseň poem
bavit + N, A (Baví mě...) to entertain (I like...)
bavit se to have a good time
běh run, jog
běhání running, jogging
běhat to run
během + G during
benefi t benefi t
beran ram
bez + G without
bezpečný safe
bezstarostně blithely, freely

běžet to run
bio bio, organic
biologie biology
bioprodukt bioproduct
blog blog
bo coll. (only in Ostrava 
dialect), protože

because

bobkový list bay leaf
bohatý rich
bohužel unfortunately
bonbón candy
brácha coll., bratr brother
bramborový potato
bránit se + D to resist
bránit se manipulaci to resist manipulation
bratranec cousin
brněnský adj. Brno
brokolice broccoli
brusinka cranberry
brýle only pl. glasses
břeh bank
buď – nebo either – or
být v důchodu to be retired
být v pubertě to be a teenager
bytost being
byznys business

C 
cena price
certifi kát certifi cate
cibule onion
cibulka onion
cítit to feel
cizinec stranger
cizinecká policie Foreign Police
cože what (exclamation)
cukrárna sweet-shop
cvičení exercises
cyklus, cyklu G. sg. cycle

Č 
čas od času from time to time
časopis magazine
často often
častý common
Čechy only pl. Bohemia
čekat to wait
čerstvě fresh, freshly
čerstvý fresh
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česká kuchyně Czech cuisine
článek article
čtenář reader
čtení reading
čtvrt quarter
čtvrť district

D 
dál, dále further
dámský lady’s
dát (si) pozor na + A to be careful about, 

to pay attention to

dávat (si) pozor na + A to be careful about, 
to pay attention to

dědictví heritage
dějepis history
dělat + A to do, to make
dělat kariéru to have a career
dělník laborer
denně every day
denní day
dětské hřiště playground
dětský children’s
dětství childhood
dieta diet
dietní dietary
diplomovaný specialista certified specialist
diskutovat o + L to discuss
diskuze discussion
divadelní theatrical
divák spectator
dívání se watching
dívat se na + A to watch
divný odd
divoký fierce, wild
dlouho for a long time
dlouhodobě long term
dlouhodobý long-term
dlouhodobý pobyt long-term stay
dlouholetý long-standing
dlouhý long
dnešní current
doba time
docela quite
dodržet pf. + A to keep
dodržet termín to meet the deadline
dodržovat + A to adhere to
dodržovat zásady to stick to your principles
docházka attendance
dojíždět to commute
dokdy until when

dokončovat + A to complete
dolní bottom, lower
dolů down
domácí homemade
domácí mazlíček pet
dominanta dominant
domluvit (si) pf. + D, A to agree on, to make plans
domluvit si schůzku to make plans to meet
doplnit pf. + A to fill in
doporučení recommendation
doporučovat + D, A to recommend
dopsat*, dopíšu pf. + A to finish writing
dospělý adult
dospívající teenage
dostat*, dostanu pf. + A to get
dostat chuť na + A have a craving for, 

to feel like (eating)

dostat slevu to get a discount
dostatek enough
dostávat + A to receive, to get
dostudovat pf. to finish school
doufat to hope
drahý expensive
druhý stupeň (základní školy) higher level (primary school)
držet dietu to be on a diet
držet se + G to stick to, to maintain
držet se pravidla to stick to the rules
důchod pension
důchodce pensioner
důchodkyně (female) pensioner
důležitost importance
důležitý important
dusit + A to stew
dušený stewed

E 
efektivně effectively
ekologický environmental
elektrický electric
elektrikář electrician
etapa phase
euro euro
Evropa Europe
evropský European
existovat to exist
exotický exotic
extrémně extremely

F 
Fairtrade (read: fértrejd) Fairtrade
fairtradový (read: fértrejdový) fair trade
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farma farm
federace federation
fér fair
férový fair
festival festival
fi lmový fi lm
fi nanční fi nancial
fi nanční úřad Tax Offi  ce
folklórní folklore
formulář form
Formule 1 Formula 1
francouzský French
fungovat to work
fyzik physicist
fyzika physics

G 
gepard cheetah
globus, glóbu G. sg. globe
gotický Gothic
GPS (read: dží pí es), džípíeska 
coll.

GPS

gratulovat + D to congratulate
gymnázium, gymnázia G. sg.,
 N. pl., A. pl., gympl coll.

secondary school

H 
hádat se s + I to argue with, 

to have an argument with

handicapovaný, člověk / dítě 
s handicapem

handicapped

hasič fi reman
hele coll. Hey
historický historic
hladká mouka pastry fl our
hladký smooth
hlavně mainly
hlavní main
hlavní hrdina the main character
hlavní jídlo main course
hledání looking for
hlediště auditorium
hlídání baby
hlučně noisily
hlučný noisy
hned right away
hobby hobby
hodit se + N, D 
(Hodí se vám termín...?)

to suit, to be convenient for 
(Is ... convenient for you?)

hodnocení ratings
hodnotit + A to rate

holka girl
horní upper
hororový horror
hořký bitter
hospoda pub
hotový done
houba mushroom
houska bun
houskový bread
housle only pl. violin
houslista violinist
houslový violin
hra game
hráč player
hračka toy
hraní playing
hranolky fries
hravý playful
hrdina hero
hrnec pot
hrozně awfully
hřiště playground
hudebně musically
hurá Hurrah

CH 
chatovat (read: četovat) to chat
chemie chemistry
chléb, chleba, chleba G. sg. bread
chlupatý hairy
chod course
chov breeding
chovat + A to breed
chroustat + A to crunch on
chudý poor
chuť taste
chutnat + N, D to taste
chvíle moment
chyba error
chybět + N, D to be missing, to not be
chytrý smart
chytrý telefon smartphone

I 
ideální ideal
ideální pár perfect couple
individuální vzdělávací plán individual education plan
informatika informatics
ingredience ingredients
inspirace inspiration
instalatér plumber
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instituce institution
inteligentně intelligently
inzerát advertisement
inzertní advertising
inzertní portál advertising portal
inženýr engineer

J 
jahoda strawberry
jahodový strawberry
jakmile as soon as
jasně clearly, of course
jasný clear
jazykový language
jednak – jednak on the one hand – on the other
jednoduchý simple
jednou once
jednoznačně definitely
jen only
jestli if
jezírko small lake, pond
jihočeský South Bohemian
jinak otherwise
jindy another time
jiný other
jistý sure, certain
jizerský adj. Jizera Mountains
jižní south
jogging (read: džogink) jogging
jogurt yoghurt

K 
kachna duck
kakao cocoa
kakaový cocoa
kapr carp
karate karate
karetní card
kariéra career
kategorie category
každoročně every year
kdyby if
kelímek cup
kilogram, kilo kilogram
kilometr kilometer
klavír piano
klenot jewel
klíč key
klient client
klientka (female) client
klobása sausage

kluk boy
kmín caraway seeds
kněz priest
kobliha donut
koláč pie, cake
kolikrát how many times
kolo bike
komentář comment
komplikace complication
konat se to take place
končit to end
konec end
konečně finally
koníček hobby
konkrétní specific
kontrolovat + A to check
konverzovat to converse, to talk
konzumovat + A to eat
kopec hill
kopie copy
kopr dill
kostel church
košík basket
koupání bathing
koupený purchased
koupit pf. + D, A buy
kousek bit, piece
kouzelný magical
kouzlo magic
koza goat
krájet + A to cut
králík rabbit
krátký short
kráva cow
krev blood
krocan turkey
kroj (folk) costume
kroužek club, after school program
krumlovský adj. Krumlov
křeček hamster
křišťálový crystal
kulajda kulajda soup
kulturní cultural
kulturní akce cultural events
kůň, koně G. sg., N. pl., A. pl horse
kupodivu oddly enough
kurz course
kuře, kuřata N. pl., A. pl. chicken
kvalita quality
kvůli + D due to
kytara guitar
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L 
labyrint labyrinth
láhev bottle
lavice bench
lázně only pl. spa
lednička fridge
legenda legend
lehký easy, light
lékař, lékařka doctor, (female) doctor
leták leafl et
letní summer
letos this year
lev lion
levně cheap
levný cheap
ležet to lie, to be located
lidová hudba folk music
lidový folk
lidský human
limonáda fi zzy drink
lít*, liju + A to pour
litr liter
loď ship
louka meadow
lyžařský skiing
lyže ski
lžíce spoon

M 
magazín magazine
magický magical
magie magic
magisterský master’s
magisterský program master’s program
magistr master
magistrát City Hall
majitelka owner
makový poppy seed
malíř painter
málo little
málokdy seldom
malovat + A to paint
malý small
manipulace manipulation
maraton marathon
mariánský Marian
máslo butter
matematik mathematician
mateřská škola, školka coll. Kindergarten
maturita, matura coll. graduation

maturovat to take the secondary school leaving 
exam, to graduate (from secondary 
school)

mazlíček dimin. pet
medaile medal
medicína medicine
medvěd bear
měkký soft
méně, míň less, fewer
městský úřad municipality
mezinárodní international
Mezinárodní asociace atlet-
ických federací

The International Association 
of Athletics Federations

míchat + A to stir
miláček dimin. sweetheart
mimopracovní non-work
mimopracovní konverzace non-work conversations
mínění opinion
ministerstvo ministry
Ministerstvo vnitra Ministry of the Interior
minulost past
minulý last
místo place
místo + G instead of
mistrovství championship
mít hlídání to have a babysitter
mít maturitu to pass a secondary school leaving 

exam

mít platnost to be valid
mít pořádek to keep tidy
mít svatbu to get married
mít zodpovědnost za + A to be responsible for
mítink rally
mléčný milk
mlsný sweet-toothed, greedy
mlýn mill
mlýnské kolo mill-wheel
mlýnský mill
mňam Yum
mnohem víc much more
mnoho many
mnohý many
moct*, můžu can
Morava Moravia
morče, morčata N. pl., A. pl. guinea pig
motiv motive
motivovat + A to motivate
motorka motorbike
moučník dessert
moudrý wise
mouka fl our
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možná maybe
mravenec ant
mrkvový carrot
myslet to think
mýt nádobí to wash the dishes

N 
na svůj věk for his/her age
nabízet + D, A to offer
nábytek furniture
nadace charity
nadaný gifted
nádobí dishes
najíst se, najím se pf. to eat
najít pf. + A to find
nakonec finally
nakrájený sliced
nakrájet pf. + A to cut
nákup purchase
nákupní shopping
nakupování shopping
nakupovat + D, A to buy
nakupovat na inzerát to shop from an ad
nálada mood
naladit pf. + A to put in a mood
nalít*, naliju pf. + A to pour
naopak on the contrary
naparovat se to boast
naplánovat (si) pf. + D, A to schedule, to plan
nápoj drink
naproti + D opposite
napsat*, napíšu pf. + D, A to write
náročný demanding
narodit se pf. to be born
narozeniny only pl. birthday
nastoupit pf. to get on, to start work
nastupovat to get on, to start work
naučit se pf. + A to learn
navíc moreover
navigace navigation
navrhovat + D, A to suggest
návštěva visit
návštěvník visitor
navštívit pf. + A to visit
návyk habit
názor opinion
nebezpečně dangerously
nebezpečný dangerous
nedávno recently
nechat si + A to keep
nějak somehow

nějaký some, any
nejdřív first
nejen – ale (i) not only – but also
několik several
některý some, any
neobvyklý unusual
nepořádek mess
nesnášet + A cannot stand, to not be able to stand
neuvěřitelně unbelievably
nevýhoda disadvantage
než than
nízký low
notebook (read: noutbuk) notebook, laptop
nově new
novinář, novinářka journalist, (female) journalist
noviny only pl. newspaper
nudit se to be bored
nutný necessary

O 
občanský civic
občanský průkaz identity card
občas sometimes
občerstvení refreshment
obdivovat + A to admire
obecní municipal
obecní úřad municipal office
oběd lunch
obchodní centrum shopping centre
obchodník merchant
objednat (se) pf. + A to order
objevit pf. + A to discover
oblečení clothes
oblíbený favorite
obraz picture
obrázek picture
obrovský huge
obvykle usually
obvyklý usual
obyčejný ordinary
obývák living room
ocet vinegar
odborný professional
oddělení department
odejít*, odejdu pf. to leave
odcházet to leave
odkdy since when
odkládat + A to postpone
odkud from wheer
odměnit pf. + A to reward
odpočinkový relaxing
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odpovídat + D na + A to answer
odsud, odtud from here
ochutnat pf. + A to taste
ochutnávka tasting
okno window
oko eye
okolí surroundings
okurka cucumber
olej oil
oloupaný hulled
omáčka sauce
omezit pf. + A to limit
on-line (read: onlajn) online
opice monkey
opravdový real
opravdu really
oprávnění authorization
orientovat se to orient oneself
ořechový nut, nutty
oslava celebration
osmažený toasted
osmažit, usmažit pf. + A to fry
osmiletý eight year old
osoba person
ostatní other
ošklivý ugly
otáčivý revolving
otevírací, otvírací opening
otevírací doba opening hours
otevírat + A open
otevřeno open
otevřít*, otevřu pf. + A to open
ovce sheep
ovlivnit pf. + A to infl uence
označovat + A to mark

P 
padesátka coll. (padesát 
kilometrů)

fi fty (fi fty kilometers)

památka monument
pamatovat si + A to remember
panelák prefab building
paní na úklid cleaning woman
pánský men’s
papoušek parrot
pár couple
pár few
parfém perfume
parkoviště parking
partnerka (female) partner
patřit mezi + A to be one of

péct*, peču + A to roast, to bake
pečený baked, roasted
penze pension
penzion guesthouse
perfektně perfectly
perfektní perfect
personální personnel
personální oddělení Personnel Department
pěstitel grower
pěstovat + A to cultivate
pětilistý fi ve-petalled
pevné místo a fi xed location
pevný solid
pilný diligent
pískoviště sandbox
placený paid
plán plan
plantáž plantation
plat to pay
platnost validity
plně fully
plný full
plný úvazek full time
pneumatika tire
pobyt stay
pocit feeling
počasí weather
počítačový computer
podepsat*, podepíšu pf. + A to sign
podívat se pf. na + A to look at
podle + G according to
podmínka condition
podnikat to run a business
podnikatelský business
podnikatelský účet business account
podobně similarly
podobný similar
podusit pf. + A to stew
pohádat se pf. s + I to quarrel with, to have an 

argument with
pohádková postava fairy-tale character
pohádkový fairytale
pohanka buckwheat
pohled view
pohodlný comfortable
pohyb movement
pohybovat se to move
pojištění insurance
pojišťovna insurance company
poker poker
pokladna cash register
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pokoj room
pokud if
pole field
politický political
pomáhat + D to help
pomalu slowly
pomalý slow
pomoct*, pomůžu pf. + D to help
popovídat si pf. s + I to chat with, to talk with
poprvé first
poradce adviser
poradkyně (female) counselor
porce serving
porcelán porcelain
porota jury
porovnat pf. + A to compare
porovnávat + A to compare
portál portal
pořad show
pořádat + A to hold
pořádek order
pořídit (si) pf. + D, A to get, to buy
poslanec member of parliament
poslat*, pošlu pf. + D, A to send
poslední last
poslechnout*, 
poslechnu pf. + A

to listen to, to obey

postarat se pf. o + A to take care of
postava figure, creature, character
postavit pf. + A to build
postup procedure
poštovné postage
potkat pf. + A to meet
potkat se pf. s + I to meet a friend
potravina foods
potřebný necessary
potřebovat + A to need
potvrzení confirmation
používat + A to use
považovat za + A to consider
povídání chatting
povídat si to talk
povídka story
povinná školní docházka compulsory school attendance
povinný compulsory
povolání profession
povolení authorization
pozitivně positively
poznávat + A to explore
pracoviště workplace
pracovitý hardworking

pracovní doba working hours
pracovní stůl desk
praktický practical
prase, prasata N. pl., A. pl. pig
právě just
pravidelně regularly
pravidlo rule
pražský adj. Prague
preferovat + A to prefer
prestiž prestige
prestižní prestigious
prezentace slideshow
pro a proti pros and cons
prodloužit (si) pf. + D, A to extend
producent producer
produkt product
profese profession
profesionální professional
programátor programmer
programovat to program
projíždět to pass through
promluvit pf. to speak
promovat to graduate
pronajmout* si, 
pronajmu si pf. + A

to rent

propustit pf. + A to dismiss
proslulý famous
proti + D against
prozvonit pf. + A to dropcall
průkaz license, card
průměrný average
průmyslový industrial
průzkum research
první stupeň (základní školy) lower level (primary school)
první třída first grade
přece after all
předem in advance
především primarily
předkrm appetizer
přednáška lecture
představit si, a pf. + A to imagine
předtím before (that)
překládat + A to translate
překladatelka (female) translator
překvapit pf. + N, A to surprise
přemýšlet o + L to think about
přes + A over
přesně exactly
přesvědčit pf. + A to convince
při + L at, during
příběh story
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přidat pf. + A to add
přidávat + A to add
přijemně pleasantly
přijímací zkouška, 
přijímačky coll., only pl.

entrance examination

přijít*, přijdu pf. to come
příklad example
příkop ditch, moat
příliš too much
přilít*, přiliju pf. + A to pour
připravit pf. + D, A to prepare
příroda nature
přísný strict
přitom at the same time
přítulný aff ectionate
ptát se + G na + A to ask
puberta puberty
publikovat + A to publish
půjčovat si + A to borrow
půl half

R 
rádio radio
radit + D, A to advise
rak lobster, crayfi sh
Rakousko Austria
rakouský Austrian
razítko stamp
recept recipe
redaktorka editor
registr registry
reklamní advertising
relativní relative
renesance Renaissance
renesanční Renaissance
respekt respect
respektovat + A to respect
rockový rock
ročně annually
rodič parent
rodičovská dovolená parental leave
rohlík croissant
román novel
romantický romantic
rovnou straight, right away
rozdělit (si) pf. + D, A to divide
rozdíl diff erence
rozhodně defi nitely
rozhodnout* (se), rozhodnu 
(se) pf.

to decide

rozinka raisin

rozmíchat pf. + A to stir
roztomile cute
roztomilý cute
rozvrh schedule
různě diff erently
různý diff erent
růže rose
ryba fi sh
rychle fast
rychlý quick
rýže rice

Ř 
ředitel director
řeka river
říct*, řeknu pf. + D, A to say, to tell
řidičský průkaz, řidičák coll. driving license
řídit + A to drive
říkat + D, A to say, to tell
řízek steak

S 
sáček bag
salát lettuce
sám alone
samozřejmě of course
scénář screenplay
sedací souprava, sedačka coll. sofa
sedět to sit
sedmdesátiletý septuagenarian
sehnat*, seženu pf. + D, A to get
sejít* se, sejdu se pf. s + I to meet
sekretářka (female) secretary
senior senior
seniorský senior
seriál serial
sestřenice (female) cousin
seznam list
seznámit se pf. s + I to meet, to make (someone’s) 

acquaintance, to become 
acquainted with

seznamovat se s + I to meet, to make (someone’s) 
acquaintance, to get to know

sezónní seasonal
shánět + D, A (read: schánět, 
zhánět)

to look for

scházet se to meet
schůzka meeting
silný strong
síť network
skončit pf. to end
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skoro almost
skupina group
skvělý great
skypovat (read: skajpovat) to Skype
sladký sweet
slaný salty
slavnost celebration
slavný famous
slepice hen
sleva discount
Slezsko Silesia
slizký slimy
slogan slogan
slon elephant
Slovensko Slovakia
slovník dictionary
slovo word
služební business
služební auto company car
smažený fried
smažit + A to fry
směr direction
smět may, to be allowed to
smetana cream
smlouva contract
snad perhaps, hopefully
snídaně breakfast
sníh, sněhu G. sg. snow
sníst, sním pf. + A to eat
sociální síť social network
sociologický sociological
sortiment assortment
současnost present
součást part
souhlasit s + I to agree
soukromý private
soukromý zemědělec private farmer
sourozenec sibling
soused, sousedka neighbor, (female) neighbor
soustředit se pf. na + A to concentrate on
soutěž competition
sova owl
spánek sleep
spisovatel writer
spisovatelka (female) writer
spíš, spíše rather
spíž, špajz coll. pantry
spokojený satisfied
společnost company
spolu together
spolužák, spolužačka classmate, (female) classmate

sportovní sports
spravedlivý fair
správně correctly
stačit + N, D to suffice, to be enough
stále still
standard standard
stánek stand
starat se o + A to take care of
starobylý ancient
starodávný ancient
stáří age
stát state
stát* se, stanu se pf. + I to become, to happen
státní national
státní zkouška, státnice coll. state exam
stavba building
stavit se to stop
stěhovat se to move
stejně just
stejný the same
stěžovat si na + A to complain about
stíhat + A to manage (have enough time)
stihnout*, stihnu pf. + A to manage (have enough time)
století century
stránka page
strašně horribly
strašný terrible
strava diet
strávit pf. + A to spend
stravovací eating
stravovací návyk eating habit
stravování eating
stravovat se to have/take meals
strejda coll., strýc uncle
strojírenský engineering
strouhaný grated
střední medium
střední Evropa Central Europe
střední odborná škola vocational college
střední odborné učiliště, 
učňák coll.

secondary vocational school

střední škola secondary school
středověk Middle Ages
středověký Medieval
studium study
stupeň level
styl style
sůl, soli G. sg. salt
surfování (read: serfování) surfing
surfovat (read: serfovat) to surf
sušenka biscuit
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sušený dried
svačina snack
svatba wedding
svatý holy
svět world
světlo light
světový global
svíčková tenderloin with cream sauce
symfonická báseň symphonic poem
symfonický symphonic
systém system

Š 
šachy only pl. chess
šalina coll. (only in Brno 
dialect), tramvaj

tram

šampionka champion
šaty only pl. clothes
šéfka (female) boss
šetřit + A to save money
školka coll. kindergarten
školní school
školní docházka school attendance
školství education
šnek snail
špagety spaghetti
Španělsko Spain
šťáva juice
štěkat to bark
šunka ham

T 
tablet tablet
takže so
támlecten/támdlencten coll., 
tamhleten

over there

tamhle there
tanec dance
tedy, teda coll. then, really
technika technique, equipment
televizní TV
tenhle this
teniska sneaker
teprve only
termín date
těstoviny only pl. pasta
těšit se na + A to look forward to
teta aunt
těžký heavy
ticho silence
tichý quiet

tisknout*, tisknu + A to print
tiše quietly
titul title
tolik so many
tradice tradition
tradičně traditionally
trafi ka newsstand
tramvajka coll. (only in Ostrava 
dialect), tramvaj

tram

trávit + A to spend (time)
trénovat to train
tretra spike
trh market
trik trick
trochu a little
trvalý pobyt permanent residence
trvat to last, to take (time)
třeba perhaps
tři čtvrtě three quarters, a quarter to
třída class
tučný fatty
tudy this way
tuk fat
tvaroh cottage cheese
tvarohový cottage cheese
tvořit + A to create
tvrdohlavý stubborn
tyčinka candy bar
tygr tiger
typ type

U 
ubytovaný guest(s)
účastnit se + G to participate
účet account
učiliště, učňák coll. vocational school
udělovat + D, A to grant
uf phew
úklid cleaning
uklidnit pf. + A to calm down
uklízeč cleaner
uklízečka cleaning woman
úkol task
ulice street
ulička alleys
úlovek catch
umřít*, umřu pf. to die
upéct*, upeču pf. + A to bake
upír vampire
úplně completely
upravit pf. + A to adjust
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upravovat + A to edit
určitý certain
úřad office
úřad práce, pracák coll. Employment Office
úřední office
úřední hodiny Office hours
úředník official
úspěch success
ušetřit pf. + A to save
utíkat to run away, to pass
utopenec pickled sausage
utrácet + A to spend (money)
utratit pf. + A to spend
uvařit pf. + A to cook, to boil
uzenina sausage
úzký narrow
užít* si, užiju si pf. + A to enjoy

V 
v poslední době recently
vadit + N, D to bother, to annoy, to obstruct
vajíčko egg
vampyrolog, vampyroložka vampirologist, (female) vampiro- 

logist

vařený boiled
vařit + A to cook, to boil
vážná hudba classical music
vážně seriously
vážný serious
včas in time
včetně + G including
věc thing
večeře dinner
vědec, vědkyně scientist, (female) scientist
vedle + G next to
vegetariánský vegetarian
vejít* se, vejdu se do pf. do + G to enter, to fit in
věk age
věková skupina age group
věkový age
veletrh fair
velmi very
ven out
venku outdoors
věnovat + D, A to devote
vepřo knedlo zelo pork with dumplings and sauerkraut
veřejnost public
veřejný public
věta sentence
veterinář veterinary
většina most

více, víc more
většinou mostly
víckrát more times
víkendový weekend
virtuos virtuoso
vlast country
vlastně actually
vlastní own
vliv influence
vlk wolf
vloni, loni last year
vnitřní inner
vnouče, vnoučata N. pl., A. pl. grandchild
vocať coll., odsud, odtud from where
vodák paddler
vodka vodka
vodkaď coll., odkud from where
vodník water goblin
volno free time
volný čas free time
vonět to smell good
vozík trolley
vrátit se pf. to return
vstup entrance
však however
všechno all, everything
všimnout* si, všimnu si pf. + G to notice
vtip joke
vtipně wittily
vůbec at all
vůně scent
vybírat (si) + D, A to choose
výborně great
výborný excellent
vybrat* (si), vyberu (si) pf. + D, Ato choose
vydělávat + A to earn
výhled view
vyhledávaný sought-after
výhoda advantage
vyhodit pf. + A to throw out
výhodně advantageously
vyhrát*, vyhraju pf. + A to win
vyhrávat + A to win
vyhýbat se + D to avoid
východní east
vychovávat + A to raise
výjimečný exceptional
vyjít*, vyjdu pf. (Vyjde to.) 1. to turn out well (It´ll turn out well.) 

2. to go out/up

výlet trip
vyměnit pf. + A to replace, to renew
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vymlouvat se to make excuses
vynechat pf. + A to omit, to leave out
vypadat to look
vypínat (si) + D, A to turn off 
vyplněný completed
vyplnit pf. + A to fi ll out
vypnout*, vypnu (si) pf. + D, A to turn off 
vyprávět, vypravovat + D, A to tell
výprodej sale
vypsat soutěž to have a competition
vyrábět + A to produce
výrobek product
vyřídit (si) pf. + D, A to deal with, to set up
vyřizování taking care of
vysoká škola, vysoká coll., 
vejška/výška coll.

university

vysokoškolské vzdělání higher education
vysokoškolský university
vysoký high
výstaviště exhibition grounds
výše height
výška height
vyšší odborná škola, voška coll. higher professional school
vytisknout*, vytisknu pf. + A to print
vytvářet + A to create
vytvořit pf. + A to create
výuční list vocational certifi cate
využívat + G, A to make use of
výzkum research
významný signifi cant
výživa nutrition
výživový nutritional
výživový poradce nutritionist
vzdělání education
vzdělávací educational
vzít* (si), vezmu (si) pf. + D, A to take
vzpomínat na + A to reminisce about
vztah relationship

W 
WC (read: vé cé) WC
webová adresa Web address

Z 
za + A (za měsíc) in (in a month)
zábava entertainment
zábavný entertaining
začátek beginning
začínat + A to begin
začít*, začnu pf. to start
zahajovat + A to launch

zahrádka garden
zajíc hare
zajímat + N, A (Zajímá mě...) to be interested in, to be of interest 

to (I wonder..., I am interested in...)

zajímat se o + A to be interested in
zajímavost interest
zajímavý interesting
zajít*, zajdu pf. to visit
zákazník customer
základní basic
základní škola, základka coll. primary school
založený founded
založit (si) pf. + D, A to open, to found, to establish
zámecký castle
zámek castle, palace
zaměřený focused
zaměstnanec employee
zaměstnání employment
zaměstnavatel employer
zamíchat pf. + A to mix
zapínat + A to turn on
zapomenout*, 
zapomenu pf. (na) + A

to forget (about)

zapsat*, zapíšu pf. + A to register
zařadit pf. + A to place
zařídit (si) pf. + D, A to arrange (for)
zásada principle
zase again
zatímco while
závod race
zboží goods
zbýt*, zbudu, zbydu pf. to be left over
zdarma, zadarmo free
zdát se + N, D to appear, to seem
zde here
zdravě healthy
zdraví health
zdravotní medical
zdravotní bratr, zdravotní 
sestra

(male) nurse, (female) nurse

zdravotní pojištění health insurance
zdravotní pojišťovna health insurance
zdravý healthy
zelí cabbage
zelná polévka, zelňačka coll. cabbage soup
zelný cabbage
země country
zemědělec farmer
zeptat se pf. + G na + A to ask about
zimní winter
získat pf. + A to get
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zjistit pf. + A to find out
zkama coll. (only in Brno dia-
lect), odkud

from where

zkonzumovat pf. + A to consume
zkouška (státní zkouška) exam (state exam)
zkrácený úvazek part time
zkusit pf. + A to try
zkušenost experience
zlatý gold
zlepšit pf. + A to improve
zlobit se na + A to be angry at
změnit pf. + A to change
známka grade, mark
známý friend, acquaintance
znovu, znova again
zodpovědnost responsibility
zoologická zahrada, zoo zoo
zorganizovat pf. + A to organize
zpráva message
zrušit pf. + A to cancel
ztrácet + A to waste
ztratit se pf. to lose
zúčastnit se pf. + G to attend
zůstat*, zůstanu pf. to remain
zvát*, zvu + A to invite
zvědavý curious
zvíře, zvířata N. pl., A. pl. animal, animals
zvykat si na + A to get used to
zvyklý used to

Ž 
žádat o + A to apply for
žádný no, none
žebříček ladder, scale, ranking
žít*, žiju to live
živnostenské oprávnění, 
živnosťák coll.

trade license

živnostenský úřad Trade Licensing Authority
život life
životní life
životní styl lifestyle
živý live
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