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Motive B1 Učebnice  –  Slovní zásoba k lekcím 19 - 30 

 
 

Ve slovníčku najdete všechna nová slovíčka tak, jak se vyskytují v učebnici 

MOTIVE B1 (lekce 19 – 30). 

 

 

Vysvětlivky:  

Slovíčka jsou uvedena spolu s tvarem množného čísla.  

:-  znamená, že slovo má v množném čísle přehlásku.  

/   znamená, že existují dva tvary množného čísla.  

 

Například: Wort, das, :-er / -e = das Wort, die Wörter / Worte.  

 

[CH] znamená, že se dané slovíčko používá ve Švýcarsku.   

 

Například:  Baby, das, -s  

[CH] Bébé, das, -s  

 

[A] znamená, že se dané slovíčko používá ve Rakousku.   

 

Například:  Stuhl, der, :-e  

[A] Sessel, der, - 
 [A] Sessel, der, - 

 

(AB) znamená, že se slovíčko vyskytuje v pracovním sešitě. 
 
 

 
  

 

 

 

 

Lekce 19  

  

Úvod  

aktuell aktuální, nynější 

beeinflussen ovlivnit 

Deutschlehrer, der, - učitel němčiny 

gar nicht vůbec ne 

Geschichte, die (Sg.) dějepis, dějiny 

Geschichtslehrer, der, - učitel dějepisu 

Literatur, die (Sg.) literatura 

Politiker, der, - politik 

Sportler, der, - sportovec 

streng přísný 

Wissenschaftler, der, - 

Wissenschafter, der, - [CH] 
vědec 

  

  

A-dvojstrana, levá strana  

Ansicht, die, -en názor 

begeistert nadšený 

Bundeskanzler, der, - spolkový kancléř 

emanzipiert emancipovaný 

entdecken objevit 

Frieden, der (Sg.) mír 

Friedensnobelpreis, der (Sg.) nobelova cena za mír 

Idol, das, -e idol 
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Radioaktivität, die (Sg.) radioaktivita 

Weltmeister, der, - mistr světa 

zweifach dvojitý, dojnásobný 

Wissenschaft, die, -en věda, vědní obor 

Atomkraft, die (Sg.) atomová / jaderná energie 

aufheben zde: nechat si, uschovat 

aufnehmen nahrávat (si) 

aufregend vzrušující, napínavý 

basteln kutit, vyrábět něco 

begegnen potkat 

beschäftigen (sich) zabývat (se) 

beteiligen (sich) účastnit (se) 

dankbar vděčný  

dauernd trvající 

Demonstration, die, -en demonstrace 

Elektro- elektro- 

elektronisch elektronický 

Elektrotechniker, der, - elektrotechnik 

Entdecker, der, - / Entdeckerin, 

die, -nen 
objevitel / objevitelka 

Erlebnis, das, -se zážitek 

Frauenfußball, der (Sg.) ženský fotbal 

Friedensmarsch, der, :-e demonstrace za mír 

Fußballmannschaft, die, -en fotbalový tým 

Haare kurz tragen nosit krátké vlasy 

intensiv intensivně 

Mannschaft, die, -en tým 

national  národní 

Nationalmannschaft, die, -en národní tým 

Physik, die (Sg.) fyzik 

Platte, die, -n deska (gramofonová) 

Poster, das, - plakát 

Schuldirektor, der, -en ředitel školy 

Schulzeit, die (Sg.) období školní docházky 

stolz hrdý 

Strafe, die, -n 

Busse, die, -n [CH] 
trest 

übrigens ostatně 

umsonst zadarmo 

unvergesslich nezapomenutelný 

veröffentlichen 

 
zveřejnit 

 

A-dvojstrana, pravá strana 
 

auftreten vystoupit 

Auswanderer, der, - vystěhovalec, emigrant 

biografisch biografický, životopisný 

Chanson, der, -s šanson 

Diktatur, die, -en diktatura 

entwickeln vyvinout 

Erfolg, der, -e úspěch 

erfolgreich úspěšný 

erhalten zachovat 

Erste Weltkrieg, der (Sg.) první světová válka 

geboren werden narodit se  
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Jugend, die (Sg.) mládí 

Krieg, der, -e válka 

Kriegsfront, die, -en válečná fronta 

Memoiren, die (Pl.) memoáry, paměti 

Nazi-Diktatur, die (Sg.) nacistická diktatura 

präsentieren prezentovat 

Professor, der, -en profesor 

protestieren protestovat 

Relativitätstheorie, die (Sg.) teorie relativity 

Schauspielschule, die, - herecká škola 

Staat, der, -en stát 

Staatsbürgerschaft, die, -en státní občanství 

Theorie, die, -n teorie 

Universitätsprofessor, der, -en univerzitní profesor 

unterrichten vyučovat 

unterstützen podporovat 

weigern (sich) zdráhat (se) 

Zeichensprache, die (Sg.) 

 
znaková řeč 

 

 

B-dvojstrana, levá strana 

 

anschreien křičet na někoho 

beleidigen urazit 

beschädigen poškodit 

beschimpfen nadávat, urážet 

laut werden být hlasitý, zvýšit hlas 

schreien křičet 

joggen běhat, joggovat 

Selbstkontrolle, die (Sg.) sebekontrola 

als když 

immer wenn vždycky když 

klingeln zvonit 

Wecker, der, - budík 

weiterschlafen spát dál 

 

B-dvojstrana, pravá strana 
 

anzünden zapálit 

braten péct 

ein bisschen trošku 

Fleck, der, -en flek, skvrna 

Gas, das, -e plyn 

Pfanne, die -n pánev 

schließlich konečně 

möglichst co (možná), pokud možno 

aufgeben vzdát 

Disziplin, die disciplína 

diszipliniert disciplinovaný 

drücken zmáčknout, stisknout 

eindeutig jednoznačně 

Einfluss, der vliv 

Ergebnis, das, -se výsledek 

Experiment, das, -e experiment 

Forscher, der, - výzkumník 
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Handtrainer, der, - posilovač zápěstí 

häufig častý 

negativ negativní 

Ordnung halten mít pořádek 

positiv pozitivní 

Selbstdisziplin, die (Sg.) sebekázeň 

undiszipliniert nedisciplinovaný 

Versuchsperson, die, -en pokusná osoba 

wirken působit 

Zeichnung, die, -en kresba 

zusammendrücken stlačit, zmáčknout 

 

C-dvojstrana, levá strana 
 

Alkoholproblem, das, -e problém s alkoholem 

auskennen vyznat se 

Auslandsstudium, das  zahraniční studium 

ausschließen uzavřít 

Auswärtsspiel, das, -e zápasy na cizím hřišti 

Ballett, das (Sg.) balet 

Ballettunterricht, der (Sg.) výuka baletu 

begleiten doprovodit 

bergab z kopce dolů 

Berufswunsch, der, :-e vysněné povolání 

Einkommen, das, - příjem 

endgültig definitivní 

Englischkenntnisse, die (Pl.) znalosti angličtiny 

entschließen (sich) rozhodnout (se) 

entschlossen sein být rozhodnutý 

Ereignis, das, -se událost, zážitek 

es hat mich gepackt zaujalo mě to, strhlo mě to  

fest pevně 

Fußballfan, der, -s fotbalový fanoušek 

gelingen podařit se 

Griff, der, -e sáhnutí, dovednost 

in den Griff bekommen dostat pod kontrolu 

Karriere, die, -n kariéra 

Lebensabschnitt, der, -e životní období 

Lebensweg, der, -e životní cesta 

lohnen (sich) vyplatit (se) 

nachdem potom 

Onlinechat, der, -s online chat 

Prima-Ballerina, die, -s primabalerína 

riesig velký, obrovský 

Stadion, das, Stadien stadion 

weiterkommen jít dál 

Livespiel, das, -e hra naživo 

 

 

C1-dvoujstrana, pravá strana 

 

davor předtím 

Hoffnung, die, -en naděje 

nachher potom 

Uniform, die, -en uniforma 

Veränderung, die, -en změna 
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weggeben dát pryč 

austeilen rozdat 

 

 
 

  

Lekce 20 
 

 

 

Úvod 
 

Actionfilm, der, -e akční film 

beim Zelten  při stanování 

einschlafen usnout 

Erinnerung, die, -en vzpomínka 

Fotoalbum, das, Fotoalben fotoalbum 

Kinderwagen, der, - kočárek 

Urlaubsfoto, das, -s fotka z dovolené 

zelten  stanovat 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 
 

aufführen  uvádět, inscenovat 

Aufführung, die, -en představení 

Filmaufführung, die, -en filmové představení 

Filmgeräusch, das, -e filmový šum 

Geräusch, das, -e zvuk, šum 

Geräuschemacher, der, - člověk, který dělá zvuky 

Handlung, die děj 

Handwerker, der, - řemeslník 

indem  tím, že... 

produzieren produkovat 

stumm němý 

Stummfilm, der, -e němý film 

Stummfilmzeit, die (Sg.) éra němého filmu 

achten auf  dávat pozor na 

Actionszene, die, -n akční scény 

amerikanisch americký 

Atmosphäre, die  atmosféra 

Aufgabe, die, -n úkol 

Ball, der, :-e míč 

Dreißigerjahre, die (Pl.) třicátá léta 

entstehen vzniknout 

Epoche, die, -n epocha 

Filmberuf, der, -e profese ve filmové branži 

Filmgeschäft, das (Sg.) filmová branže, produkce 

Filmgeschichte, die (Sg.) dějiny filmu 

Filmteam, das, -s filmový tým 

Geräuschemachen, das (Sg.) dělat šumy 

Hörerlebnis, das, -e poslechový zážitek 

Jahrzehnt, das, -e desetiletí 

Kinobesuch, der, -e návštěva kina 
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Kokosnuss, die, :-e kokosový ořech 

kompliziert komplikovaný 

Kurzfilm, der, -e krátký film 

Lippe, die, -n rty 

Nebengeräusche, die (Pl.) zvukové pozadí 

niemals nikdy 

nun teď, nyní, v této chvíli 

Schritt, der, -e krok 

Spiegelei, das, -er volské oko 

technisch technický 

Tischtennis, das (Sg.) stolní tenis 

Tischtennisball, der, :-e míček na stolní tenis 

Ton, der, :-e tón 

Tonfilm, der, -e zvukový film 

Toningenieur, der, -e zvukový inženýr 

Tonstudio, das, -s zvukové studio 

Trick, der, -s trik 

unmöglich nemožný 

verantwortlich zodpovědný 

verlassen (sich auf) spolehnout se na 

wild divoký 

Wirkung, die, -en účinek 

Zeichentrickfigur, die, -en kreslená postava 

Farbfilm, der, -e barevnýfilm 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

Klavierspieler, der, - klavírista 

abheben vyzvednout, vybrat 

atmen dýchat 

ausblasen  sfouknout 

Briefkasten, der, :- poštovní schránka 

föhnen  fénovat 

Hammer, der, :-e kladivo 

Kerze, die, -n svíčka 

Nagel, der, :- hřebík 

schlagen zatouct, tlouct 

Vorhang, der, :-e 

Store, der, -s [A] 
závěs 

werfen hodit 

Zigarette, die, -n cigareta 

Postamt, das, -:-er pošta 

brennen (Feuer, Licht) hořet (oheň, světlo) 

davonfliegen uletět od něčeho 

erholen (sich) odpočinout (si) 

Feuer, das, - oheň 

Gras, das, :-er tráva 

hintereinander za sebou 

Kamin, der, -e krb 
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klingen  

tönen [CH] 
znít 

Leder, das (Sg.) kůže 

Lederhandschuhe, die (Pl.) kožené rukavice 

Plastikfolie, die, -n igelitová fólie 

Plastik, das (Sg.) plast, igelit 

Tonband, das, :-er magnetofonový pásek 

Weintraube, die, -n vinný hrozen 

zerdrücken  rozmáčknout 

Ermäßigung, die, -en sleva 

faulenzen lenošit 

Intensivkurs, der, -e intenzivní kurz 

reiten  jezdit na koni 

springen  skákat 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

Tablet, das, -s tablet 

Chemiefabrik, die, -en  chemická továrna 

Dokumentarfilm, der, -e dokumentární film 

erfolgreich úspěšný 

existieren existovat 

Filmgenre, das, -s filmový žánr 

Filmkritik, die, -en filmová kritika 

Filmspaß, der (Sg.) filmová zábava 

Genre, das, -s žánr 

Guru, der, -s guru 

Horrorfan, der, -s hororový fanoušek 

indisch indický 

Komödie, die,, -n komedie 

Krankheit, die, -en nemoc 

leiden trpět 

Leistung, die, -en výkon 

Muss, das (Sg.) nutnost, povinnost 

offenbar zjevně, zřejmý 

psychisch psychický 

rein čistý, zde nic jiného než 

Reisefieber, das (Sg.) cestovní horečka 

Romantik, die (Sg.) romantika 

Rose, die, -n růže 

Schauspielerleistung, die, -en herecký výkon 

Schlaf, der (Sg.) spánek 

Schlafstörung, die, -en porucha spánku 

Science-Fiction-Film, der, -e sci-fi film 

spannend napínavý 

Störung, die, -en porucha 

teilweise částečně 

Thriller, der, - thriller 

Tote, der, -n mrtvý / mrtvá 
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unklar  nejasný 

Western, der, - western 

Zweifel, der, - pochybnost 

ausgezeichnet výborný 

geschehen stát se, udát se 

logisch  logický 

romantisch romantický 

schwach  slabý 

sentimental sentimentální 

unlogisch nelogický 

Titel, der, - název 

befinden (sich) nacházet se 

merkwürdig podivuhodný 

originell originální 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

Bedingung, die, -en podmínka 

Realität, die (Sg.) realita 

sichtbar viditelný 

unsichtbar  neviditelný 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

Bollywood Bollywood 

Heimatfilm, der, -e film o tradičních hodnotách 

zpravidla s venkovskou tématikou 

Medienexpertin, die, -nen / 

Medienexperte, der, -n 
odborník na média 

populär populární, oblíbený 

Zorn, der (Sg.) hněv, zlost 

Alt und Jung  staří a mladí 

Gute, die/der ten dobrý (člověk) 

Kinobesucher, der, -  návštěvník kina 

Liebespaar, das, -e milostný pár 

Paar, das, -e pár 

Zweite Weltkrieg, der (Sg.) druhá světová válka 

Alm, die, -em horská pastvina 

Artikel, der, - článek 

beenden ukončit 

behindert postižený 

bequem pohodlný 

Brand, der, :-e požár 

Dorfbewohner, der, - obyvatel vesnice 

österreichisch rakouský 

 

 

C-dvojstrana, pravá strana 

 

Rezept, das, -e (wie) recept 

abreisen  odcestovat 

Bergdorf, das, :-er horská vesnice 
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Bewohner, der, - obyvatek 

Dorfplatz, der, :-e náves 

elektrisch elektrický 

Empfang, der (Sg.) příjem, přijetí 

erscheinen vyjít (film, kniha) 

Fernsehfilm, der, -e televizní film 

fliehen utéci, uprchnout 

gewöhnen (sich) zvyknout (si) 

heimlich tajně 

inzwischen mezitím 

Musikkapelle, die, -n hudební kapela 

nichts wissen wollen von 

jemandem  
nechtit o někom nic vědět 

Piefke, der, -s rakouské negativní označení pro 

Němce  

Rat, der (die Ratschläge) rada 

Respekt, der (Sg.) respekt 

schuld sein být vinen  

sorgen starat se 

Streit, der hádka, spor 

Tod, der smrt 

traditionell tradiční 

überzeugen přesvědčit 

vermissen postrádat 

werben  usilovat o 

Wille, der vůle 

Wochenzeitung, die, -n týdeník 

zurücklassen  nechat, zanechat 

beantworten odpovědět 

Rest, der, -e zbytek 

  

  

  

Lekce 21 

 
Úvod  

Apparat, der, -e přístroj 

Boutique, die, -n butik 

Designer, der, - designer, návrhář 

Designermöbel, die (Pl.) designový nábytek 

Fernsehapparat, der, -e televize 

Flohmarkt, der, :-e bleší trh 

keine Rolle spielen nehrát roli 

Kleidergeschäft, das, -e obchod s oblečením 

Laden, der, :- obchod, krám 

Markt, der, :-e trh 

Penthouse, das luxusní střešní byt 

Rolle, die, -n role 

Tante Emma Laden, der, :- večerka 
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Werbung, die  reklama 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

abhängig závislý 

besitzen vlastnit 

Bürostress, der stress z kanceláře 

Geduld, die trpělivost 

Illustrierte, die, -n obrázkový časopis 

in Ordnung bringen dát do pořádku 

Minimalist, der minimalista 

minimalistisch minimalistický 

reduzieren redukovat, zmenšit 

Schnäppchenjäger, der, - člověk posedlý výhodným 

nakupováním 

Altpapier, das (Sg.) starý papír 

anprobieren vyzkoušt si 

Beschäftigung, die, -en činnost 

Druck, der (Sg.) tlak 

elegant elegantní 

enttäuscht zklamaný 

erleichtern ulehčit 

Gesellschaft, die (Sg.) společnost 

gewöhnlich obvykle 

irgend- nějaký 

irgendetwas něco 

loben chválit 

Nähe, die blízkost 

ordentlich pořádný 

Ordner, der, - pořadač 

schick vkusný, elegantní 

Shopping, das nakupování 

teilen podělit se 

transportieren přemístit 

trennen (sich) (von) oddělit se od  

Vorteil, der, -e výhoda 

Zuhause, das domov 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

etwas Neues něco nového  

wegwerfen vyhodit 

Anlage, die, -n zařízení, přístroj 

Box, die, -en box, schránka 

Lautsprecher, der, - reproduktor 

Lautsprecherbox, die, -en reproduktor, reprobedna 

Musikanlage, die, -n zařízení na přehrání hudby 

Abfalleimer, der, - odpadkový koš 

ausleeren  vyprázdnit 

ausruhen (sich) odpočinout si 
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ausrasten (sich) [A] 

backen péct 

beantragen  zažádat, požádat 

Bremse, die, -n brzda 

Homepage, die, -s domovská stránka 

Mensa, die, Mensen menza 

Referat, das, -e referát 

Torte, die, -n dort 

verzichten (auf) vzdát se 

Visum, das, Visa vízum 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

Anleitung, die, -en manuál, návod 

Bedienungsanleitung, die, -en návod k obsluze 

elektronisches Klavier, das, -e elektronický klavír, klávesy 

Fußball-WM, die, -s mistrovství světa ve fotbale 

Kochbuch, das, :-er kuchařka 

Griff, der, -e držadlo, úchytka 

kaputtgehen rozbít  

Taschengeld, das kapesné 

Fernsehprogramm, das, -e televizní program 

Lieblingsserie, die, -n oblíbený seriál 

problemlos bezproblémový 

Sendersuchlauf, der  automatické vyhledávání vysílací 

stanice 

Serviceteam, das, -s servisní tým 

um … zu … aby (vyjadřuje účel) 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

 

Altwarenhändler, der, - vetešník, obchodník s použitým 

zbožím 

Dienst, der, -e služba 

Händler, der, - obchodník 

Reiseziel, das, -e cíl cesty 

umtauschen vyměnit, směnit 

Ware, die, -n zboží 

Wirt, der, -e hostinský 

Busunternehmer, der, - podnikatel s autobusy 

Erkenntnis, die, -se poznatek, poznání 

Konzerttournee, die, -n koncertní turné 

live živě 

Methode, die, -n metoda 

mühelos snadný, lehký 

Reisebus, der, -se cestovní autobus 

Unternehmer, der, - podnikatel 

Unterrichtsmethode, die, -n vyučovací metoda 

beruhigen (sich) uklidnit se 

enttäuschen zklamat 

fordern vyžadovat 
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Käufer, der, - kupující 

Reinigungsfirma, die, -en uklízecí firma 

Verständnis, das (Sg.) porozumění, pochopení 

weiterhelfen pomoct  

wenden sich an obrátit se na 

anbieten nabízet 

auswählen vybrat 

beschädigt poškozený 

ersetzen nahradit 

Gutschein, der, -e poukaz 

Kosten, die (Pl.) náklady, výdaje 

Schaden, der, :- škoda 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

auffallend  nápadný 

beachten dbát (na co) 

berichten podat zprávu, informovat 

Botschaft, die, -en sdělení, vzkaz 

Marke, die, -n značka 

Markenprodukt, das, -e značkový produkt 

Plakat, das, -e plakát 

Plakatwand, die, :-e plakátová stěna / sloup 

Reklame, die, -n reklama 

Reklametafel, die, -n reklamní cedule / tabule 

Spot, der, -s spot 

Tafel, die, -n tabule 

Werbebotschaft, die, -en reklamní sdělení 

werben dělat reklamu, propagovat 

Werbespot, der, -s reklamní spot 

abstrakt abstraktní 

Aids aids 

auffallen být nápadný 

aufmerksam pozorný, všímavý 

Automarke, die, -n značka auta 

Automobilhersteller, der, - výrobce automobilů 

Avantgarde-Gedicht, das, -e avantgardní báseň 

behaupten tvrdit  

bestehen zde: vzniknout, existovat 

bestimmt jistý, určitý, jistě 

bewerben (Produkt) propagovat 

Fernsehdiskussion, die, -en televizní diskuze 

Firmenname, der, -n jmméno firmy 

Gedicht, das, -e báseń 

Getränkemarke, die, -n značka nápoje 

Hauptperson, die, -en hlavní postava, osoba 

Hersteller, der, - výrobce 

Markengetränk, das, -e značkový nápoj 

Markt, der, :-e trh 

Milliarde, die, -n miliarda 
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Möglichkeit, die, -en možnost 

Mundpropaganda, die ústní propagace / reklama, osobní 

doporučení 

Schleichwerbung, die skrytá reklama 

schockieren šokovat 

Schuhfirma, die, -en obuvnická firma 

versteckt skrytý 

weiterempfehlen dál doporučit 

Werbeplakat, das, -e reklamní plakát 

wiedererkennen znovu poznat 

Konsument, der, -en konzument, spotřebitel 

preisgünstig cenově výhodný 

Werbebotschafter, der, - nositel reklamy 

Werbefilm, der, -e reklamní film 

Werbewirkung, die vliv reklamy 

 

 

C- dvojstrana, pravá strana 

 

entspannend uvolněný 

Feind, der, -e nepřítel 

Fluglinie, die, -n letová linka 

frech drzý 

global globální, celkový, všeobecný 

Global-Versicherung 

(Firmenname)  
název pojišťovny 

Maus, die, :-e myš 

Sonnenuntergang, der, :-e západ slunce 

Teegetränk, das, -e čajový nápoj 

träumen snít 

Verantwortung, die zodpovědnost 

Erholung, die odpočinek 

mobil mobilní, přenosný, pohyblivý 

Shampoo, das, -s šampón 

tief hluboký 

Zahncreme, die, -s zubní pasta 

 

 

Lekce 22 

 
Úvod  

Besitzer, der, - majitel 

Bio bio 

Fernsehnachrichten, die (Pl.) televizní zprávy 

Hausbesitzer, der, - majitel domu 

herstellen vytvořit 

künstlich umělý 

Nachrichten, die (Pl.) zprávy 

optisch optický 

Ratgeber, der, - poradce 

Sachbuch, das, :-er odborná kniha 

Täuschung, der, -en klam 
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verabschieden (sich) rozloučit (se) 

Wahrheit, die, -en pravda 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

Flüssigkeit, die, -en tekutina 

kosten  

probieren [A] 

zkusit, ochutnat 

Kunst- (= künstlich) umělý 

Kunstfleisch, das (Sg.) chemicky vytvořené maso 

Labor, das, -e laboratoř 

Qualität, die  kvalita 

verbinden zakázat 

wachsen růst 

Zelle, die, -n buňka 

Zellhaufen, der, - buněčné skupiny / buněčné shluky 

allerdings ovšem, však 

Bio-Produkt, das, -e bio-produkt 

Chemielabor, das, -e chemická laboratoř 

echt opravdový 

einzeln jednotlivý 

enthalten obsahovat 

Entwicklung, die, -en vývoj 

Erde, die (Sg.) země 

Ernährung, die  výživa 

Ernährungsexperte, der, -n výživový expert 

Fertigpizza, die, Fertigpizzen hotová pizza 

Geschmack, der chuť 

Hackfleisch, das (Sg.) 

Faschierte, das (Sg.) [A] 

mleté maso 

Hauptursache, die, -n hlavní příčina 

jedenfalls v každém případě 

Klima, das klima, podnebí 

Klimawandel, der (Sg.) změny podnebí 

Kuhmist, der kravský hnůj  

Kunstkäse, der chemicky vytvořený sýr 

Nahrungsmittel, das, - potravina 

natürlich (≠ künstlich) přírodní 

Organisation, die, -en organizace 

probieren  

kosten [CH] 

zkusit, ochutnat 

Produktion, die, -en produkce 

Tatsache, die, -n skutečnost 

täuschen (jemanden) někoho (o)klamat 

teilen (sich) oddělit se, rozdělit se 

töten (jemanden) zabít (někoho) 

überzeugt přesvědčený 

Umweltorganisation, die, -en 

organizace pro ochranu životního 

prostředí 

Ursache, die, -n příčina 

Vorstellung, die, -n přestava 

Zwiebel, die, -n cibule 
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A- dvojstrana, pravá strana  

Feta, der sýr feta 

Fischreste, die (Pl.) zbytky ryb 

Fitnessmüsli, das, -s fitness müssli 

formen tvarovat 

Garnele, die, -n garnát 

geformt tvarovaný (např. do rybích prstů) 

Geschmacksstoff, der, -e 

aromatické přípravky, chuťové 

látky 

Kuhmilch, die kravské mléko 

Mehl, das mouka 

Müsli, das, -s  

Müesli, das, -s [CH] 

müssli 

Olivenöl, das olivový olej 

Pesto Genovese, das Janovské pesto 

Vanilleeis, das vanilková zmrzlina 

Vanillin, das vanilín 

Vollkornbrot, das, -e celozrnný chleba 

Vollkornmehl, das celozrnná mouka 

abwaschen omýt, smýt 

Gartenmöbel, die (Pl.) zahradní nábytek 

Grillfleisch, das maso na grilování 

Grillkohle, die, -n grilovací uhlí 

Kasten, der, :- 

Kiste, die, -n [A, D]  

bedna 

Kohle, die, -n uhlí 

Nachtisch, der, -e 

Dessert, das, -s [CH] 

dezert 

Salat anmachen připravit (ochutit) salát 

wegräumen odklidit 

zubereiten připravit 

Fußballländerspiel, das, -e mezinárodní fotbalové utkání 

nachher potom 

vorher předtím 

  

  

B- dvojstrana, levá strana  

Eröffnung, die, -n otevření, zahájenjí 

Fooddesign, das, -s dekorace pokrmů 

Konferenz, die, -en konference 

Lebensmittelhersteller, der, - výrobce potravin 

Präsentation, die, -en prezentace 

Produktpräsentation, die, -en prezentace produktu 

Schokoträume, die (Pl.) čokoládové sny 

Tagungsprogramm, das, -e program konference / zasedání 

Unterlagen, die (Pl.) podklady 

Vortrag, der, :-e přednáška 

Liegestuhl, der, :-e lehátko 

Popsänger, der, - popový zpěvák 

  

  

B- dvojstrana, pravá strana  

angeblich údajný 

anscheinend jak se zdá, patrně, zjevně 

Bekannte, der, -n  známý, známá 
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/ ein Bekannter, -e / eine 

Bekannte, - 

eventuell eventuelně 

tatsächlich skutečně, skutečný 

zweifellos bezpochyby 

Ente, die, -n kachna 

Fliege, die, -n moucha 

Getreide, das obilí 

Kloß, der, :-e [D] 

Knödel, der, - [D A] 

knedlík 

Kreuz, das, -e kříž 

Schlange, die, -n  (Tier)  had 

Tuch, das, :-er šátek 

raten hádat 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

berechnen vypočítat 

Bildung, die vzdělání 

Bildungsexperte, der, -n odborník na vzdělání 

Fach, das, :-er obor 

Grafik, die, -en graf 

jeweils právě teď, pokaždé 

Nachrichtensendung, die, -en zdravodajství, vysílání zpráv 

Not(-) nouze, nouzový 

Notlüge, die, -n milosrdná lež 

politisch politický 

Sprichwort, das, :-er přísloví 

Standpunkt, der, -e stanovisko 

statistisch statistický, statisticky 

Straßenumfrage, die, -n pouliční průzkum / anketa 

tippen, raten tipovat, hádat 

trocken suchý 

vorkommen vyskytovat se 

Wahrscheinlichkeitsrechnung, 

die, -en 

pravděpodobnost (matermatická) 

Wissen, das vědění, znalosti 

Bankberater, der, - bankovní poradce 

fressen žrát  

Gewinn, der, -e zisk, výnos 

insgesamt celkově 

magisch magický 

verdoppeln zdvojnásobit 

Verlust, der, -e ztráta 

Zugstrecke, die, -n trasa vlaku 

 

 

C-dvojstrana, pravá strana 

 

Arbeit / Klassenarbeit, die, -en 

Schularbeit, die, -en [A] 

práce, písemná práce 

Mathematiktest, der, -s test z matematiky 

Notendurchschnitt, der, -e průměr známek 

abnehmen ubývat 

ausreichend dostačující 

befriedigend uspokojivý 

Gebäude, der, - budova 
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gleich [genauso] stejně (tak) 

zunehmen přibývat 

Kursgebäude, das, - budova kurzu 

Lekce 23 

 
Úvod 

aufwärts nahoru, směrem vzhůru 

ausprobieren vyzkoušet 

beobachten pozorovat 

Bootstour, die, -e výlet na člunu 

Camping, das 

Zelten, das [A] 
kempování, stanování 

Jeep, der, -s jeep 

Kreuzfahrt, die, -en okružní plavba, dovolená na lodi 

Löwe, der, -n lev 

Polarmeer, das polární moře 

Safari, die, -s Safari 

Salzwüste, die, -n solná poušť 

schützen chránit 

unattraktiv neatraktivní 

ungewöhnlich neobvyklý 

Wintercamping, das zimní kempování 

Wohnwagen, der, - obytný vůz 

Wüstentour, die, -en výlet pouští 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

Auftrag, der, :-e zakázka 

Auswanderung, de vystěhování, vystěhovalectví 

soziale Wohnungsbau, der výstavba sociálních bytů 

Einreisegenehmigung, die, -en povolení ke vstupu (do země) 

für immer navždy 

Genehmigung, die, -en povolení 

Neubeginn, der nový začátek 

Segelschiff, das, -e plachetnice 

Überfahrt, die, -en převoz, přeprava 

Wohnungsbau, der bytová výstavba 

Absicht, die, -en záměr 

Amtsweg, der, -e úřední cesta 

an Bord na palubě 

antreten nastoupit 

Arbeitsbedingung, die, -en pracovní podmínka 

arm chudý 

Armut, die chudoba 

auf See na moři 

aufbauen vystavět 

Aussicht, die, -en vyhlídka 

auswandern vycestovat 

bemühen (sich) snažit se, usilovat 

bestätigen potvrdit 

dutzende tucty, spousty  

Eigentümer, der, - vlastník 
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einiges lecos 

erledigen vyřídit 

etlich- několik, nějaký 

Ferne, die v dáli, daleko 

finanziell finanční 

Fremde, die cizinec 

Grund, der, :-e důvod 

Heim, das, -e domov 

Herausforderung, die, -en výzva 

innerhalb během 

irgendwo někde 

jährlich ročně  

jederzeit kdykoliv, vždy 

Mangel, der nedostatek 

Neustart, der, -s nový začátek 

Schiffseigentümer, der, - vlastník lodi 

Slum, der, -s slum, chudinská čtvrť 

Start, der, -s začátek 

tätig sein být činný 

überraschen překvapit 

Überzeugung, die, -en přesvědčení 

Unglück, das, -e neštěstí 

Vergnügen, das, - potěšní, radost 

zuletzt nakonec, naposledy 

Zurück, das cesta zpátky 

zurückkehren vrátit se 

zurückzahlen splatit 

Reisebedingung, die, -en cestovní podmínka 

Rückkehr, die návrat 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

Bordservice, der palubní servis 

Schiffsbesitzer, der, - majitel lodi 

überleben přežít  

unterhaltsam zábavný 

Berufschancen, die (Pl.) pracovní šance 

Familienleben, das rodinný život 

gering malý, nepatrný 

Gesetz, das, -e zákon 

Langeweile, die nuda 

Lebenshaltungskosten, die (Pl.) životní náklady 

Lebensqualität, die kvalita života 

Naturerlebnis, das, -se zážitek v přírodě 

niedrig nízký 

fett tučný, mastný 

Haushaltsgerät, das, -e přístroj do domácnosti 

lecker chutný, lahodný 

preiswert cenově výhodný 
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sparsam spořivý, úsporný 

vernünftig rozumný 

zuverlässig spolehlivý 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

Couch, die, -es/-en gauč, pohovka 

Couchsurfing, das couchsurfing 

Fähre, die, -n trajekt, převoz 

Weltreise, die cesta kolem světa 

irgendetwas něco 

irgendwann někdy 

irgendwer někdo 

irgendwie nějak 

irgendwohin někam 

bevor předtím 

festlegen stanovit 

Gastgeber, der, - hostitel 

gleichzeitig zároveň, současně 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

außerhalb kromě 

entlang podél 

oberhalb nad, za 

Treffpunkt, der, -e místo setkání 

unterhalb pod 

Wegbeschreibung, die, -en popis cesty 

Audiodatei, die, -en zvuková nahrávka 

Datei, die, -en datový soubor 

klicken klikat 

zu tun haben mit   mít co dělat 

Fantasie, die fantazie 

Fantasiegeschichte, die, -n fantazijní příběh 

Interviewfrage, die, -n otázka v inteview / rozhovoru 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

aufwachsen vyrůst 

Bergbach, der, :-e horský potok 

Bergwiese, die, -n horská louka 

Bucht, die, -en záliv, zátoka 

Dschungel, der, - džungle 

Fernweh, das stesk po cizině, po dalekých 

zemích 

Fischerdorf, das, :-er rybářská vesnice 

Gletscher, der, - ledovec 

flach rovný, plochý 

fließen téct 

Gebirge, das,  pohoří 

Gegend, die, -en okolí 
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geheim tajný, skrytý 

Hafenstadt, die, :-e přístavní město 

Hügel, der, - pahorek, kopec 

Kontinent, der, -e kontinent 

Kreideküste, die, -n pobřeží s křídovými útesy 

Küste, die, -n pobřeží 

Landkarte, die, -n mapa 

Mais, der kukuřice 

Ozean, der, -e oceán 

Region, die, -en region 

Ruhrpott, der (Sg.) Porúří 

rund um kolem 

steil příkrý, strmý 

Stelle, die, -n (Ort) místo 

Strandbad, das, :-er plovárna 

stundenlang hodiny 

südlich jižně 

tropisch tropický 

Ufer, das, - břeh 

Umgebung, die, -en okolí 

Vorort, der, -e předměstí, periferie 

Wein, der, -e víno 

Weinberg, der, -e vinice 

Weizen, der pšenice 

westlich západně 

Wiese, die, -n louka 

 

 

C- dvojstrana, pravá strana 

 

Heimatregion, die, -en rodný region 

Wunschregion, die, -en vysněný region 

nördlich severně 

östlich východně 

Geografie, die zeměpis 

  

 

 

Lekce 24 

 
Úvod 

Energie, die energie 

Espresso, der, -os / -i (aber: drei 

Espresso) 
espresso 

Hof, der, :-e statek, dvůr 

Lederjacke, die, -n kožená bunda 

Sandkasten, der, :- pískoviště 

zur Arbeit gehen chodit do práce 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

ablehnen odmítnout 

ansprechen oslovit 
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mit jemandem eine Beziehung 

haben 
mít s někým vztah 

scheiden lassen (sich) nechat se rozvést 

treu věrný 

untreu nevěrný 

verloben, sich zasnoubit se 

verzeihen (sich)  odpustit (si) 

zufällig náhodou 

allmählich postupně, pozvolna 

Altersunterschied, der, -e věkový rozdíl 

amüsieren pobavit 

andererseits na druhou stranu 

anpassen (sich) přizpůsobit se 

anstrengen (sich) namáhat se 

ärgerlich naštvaný, zlostný, nepříjemný 

ausrechnen vypočítat 

begrüßen pozdravit 

bereits už 

Büfett, das, -s 

Buffet, das, -s [A/CH/D] 
bufet 

Dialekt, der, -e dialekt, nářečí 

Ehepaar, das, -e manželský pár 

ehrlich meinen myslet něco upřímně 

einen Vortrag halten mít přednášku 

ernst vážný 

heim domů 

Heimweg, der, -e cesta domů 

Lebensplan, der, :-e životní plán 

Museumsleiterin, die, -nen vedoucí muzea 

rücksichtsvoll ohleduplný 

Scheidung, die, -en rozvod 

sensibel citlivý 

spontan spontání 

Typ, der, -en typ 

Unabhängigkeit, die nezávislost 

verliebt zamilovaný 

viel bedeuten (wichtig sein) mnoho znamenat 

vor Kurzem před časem 

wenigstens minimálně 

zärtlich něžný, láskyplný 

feige zbabělý 

geduldig trpělivý 

grob hrubý, drsný 

Humor, der humor 

humorlos bez humoru 

humorvoll vtipný 

mutig odvážný 

rücksichtslos bezohledný 

unehrlich nečestný, neupřímný 

ungeduldig netrpělivý 

unsensibel necitlivý 
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A- dvojstrana, pravá strana  

etwas Ernstes něco vážného 

gründen založit 

Gründung, die, -en založení 

Ministeramt, das, :-er ministerský úřad 

Rente, die, -n důchod 

Schönheitswettbewerb, der, -e soutěž krásy 

Tangotanzen, das tancování tanga 

Wettbewerb, der, -e soutěž, závod 

klasse výtečný, super 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

äußerlich zevní, vnější 

Konsument, der, -en spotřebitel 

Kulturwissenschaftler, der, - kulturní věděc 

Retrotrend, der, -s retrotrend 

Trend, der, -s trend, móda 

umgeben (sich) obklopovat se 

zumindest přinejmenším 

absichtlich záměrně 

behandeln zacházet, jednat 

beziehen (sich) vztahovat (se) 

speziell speciální 

Urgroßeltern, die (Pl.) praprarodiče 

kopieren kopírovat 

Gurt, der, -e pás, popruh 

Klimaanlage, die, -n klimatizace 

maximal maximální 

Porzellangeschirr, das porcelánové nádobí 

Sicherheit, die, -n jistota 

Sicherheitsgurt, der- e bezpečnostní pás 

Spülmittel, das, - prostředek na mytí nádobí 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

Backofen, der, :- 

Backrohr, das, -e [A]  
trouba 

Bildschirm, der, -e obrazovka, monitor 

fern daleký, vzdálený 

Fernbedienung, die, -en dálkové ovládání 

Hocker, der, - 

Stockerl, das, - [A] 
stolička 

Mikrowelle, die, -n mikrovlnka 

Ofen, der, :- kamna, pec 

Einrichtung, die, -en zařízení 

Einrichtungsgegenstand, der, :-e vybavení 

Möbelstück, das, -e nábytek 

locker uvolněný, viklavý 

Treppenhaus, das, :-er 

Stiegenhaus, das, :-er [A]  
schodiště 

(Tür)Klinke, die, -n klika od dveří 

Besprechung, die, -en rozmluva, rozhovor 
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Bühne, die, -n jeviště 

Drogerie, die, -n drogerie 

erkälten (sich) nachladit se 

Haut, die pokožka, kůže 

Honig, der med 

Kapitel, das, - kapitola 

Kindertagestätte, die, -n / Kita, 

die, -s 

mateřská škola (někdy 

v kombinaci s jeslemi) 

Kunststoff, der, -e plast 

Loci-Technik, die technika pro zapamatování 

pomocí paměťových cest 

Müllabfuhr, die odvoz odpadků 

Schachtel, die, -n krabice 

Stadtviertel, das, - městská čtvrť  

Staub, der prach 

Verlag, der, -e nakladatelství 

Viertel, das, - čtvrť, čtvrtina 

Uhrzeigersinn, der (Sg.) směr otáčení hodinových ručiček 

vorig- předešlý 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

abhängen záležet 

entweder ... oder buď ... a nebo 

Gehbehinderte, der, -n 

ein Gehbehinderter, -e / eine 

Gehbehinderte, .- 

muž / žena s postižením dolních 

končetin, omezený/-á v chůzi 

nebo nechodící 

genügend postačující 

schieben  posunout 

Schwangere, die, -n těhotná žena 

sowohl ... als auch jak .. tak (i) 

Stehplatz, der, :-e místo ke stání 

stoßen narazit 

verlangen vyžadovat 

weder ... noch ani ... ani  

verhalten (sich) chovat se 

 

 

C- dvojstrana, pravá strana 

 

Becher, der, - pohár(ek), číše 

Erdbeere, die, -n jahoda 

Erdbeermarmelade, die, -n jahodová marmeláda 

Erdbeermüsli, das, -s jahodové müssli 

Feier, die, -n oslava 

gähnen zívat 

Höflichkeit, die zdvořilost 

Marmelade, die, -n marmeláda 

offen otevřený 

Schlagsahne, die šlehačka 

 (Tür-)Schloss, das, :-er zámek u dveří 

körpersprachlich vyjádřeno řečí těla 

küssen (sich) líbat (se) 

nicken přikývnout 

winken mávat 

zustimmen souhlasit 
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Berührung, die, -en dotek, dotknutí 

Geste, die, -n gesto 

Händedruck, der stisk ruky 

Kuss, der, :-e 

Bussi, das, -s [A] 
polibek 

lächeln usmívat se 

Lächeln, das úsměv 

nachfragen dotazovat se, ptát se 

Neugier, die zvědavost 

Nicken, das přikývnutí 

spüren cítit, pociťovat 

Vertrauen, das důvěra 

wagen odvážit se 

angeben udat, uvést 

 

 

Lekce 25 

 
Úvod 

E-Bike, das, -s E-bike 

Elektrofahrrad/E-Fahrrad, das, 

:-er 
elektrokolo 

Elektronik, die elektronika 

erfinden vynalézt 

Fortschritt, der, -e pokrok 

Glühbirne, die, -n žárovka 

Innenstadt, die, :-e centrum města 

Saisonkarte, die, -n sezóní permanentka (předplatné) 

Straßenbahnlinie, die, -n tramvajová linka 

Verkehrsverbindung, die, -n dopravní spojení 

weiterentwickeln dále vyvíjet 

wissenschaftlich vědecký 

Wohnort, der, -e bydliště 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

Attraktion, die, -en atrakce 

Bau, der, Bauten stavba 

Baustelle, die, -n staveniště 

Dombau, der stavba dómu / katedrály 

Dombaumeister, der, - stavitel dómu / katedrály 

entstehen vzniknout 

Kathedrale, die, -n katedrála 

Kloster, das, - klášter 

Mauer, die, -n zeď 

Meister, der, - mistr 

Mittelalter, das (Sg.) středověk 

Touristenattraktion, die, -en turistická atrakce 

Alltagsgegenstand, der, :-e předmět každodenní potřeby 

ausschließlich výhradně 

Baufahrzeug, das, -e vozidlo pro stavební účely 

Baumaschine, die, -n stavební stroj 

Bauprojekt, das, -e stavební projekt 

Bauwerk, das, -e stavba 
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beleben oživit 

benötigen potřebovat 

bestimmen určit 

darin v tom 

einstürzen zřítit se 

einzig- jediný 

Glasbläser, der, - sklář 

Glasfenster, das, - skleněné okno 

gotisch gotický 

Gott, der, :-er bůh 

Grundstück, das, -e pozemek 

halbfertig z poloviny hotový 

Handel, der obchod 

Handelszentrum, das, 

Handelszentren 
obchodní centrum 

Helm, der, -e helma 

herausfinden zjistit 

Holzhaus, das, :-er dřevěný dům 

Holzleiter, die, -n dřevěný žebřík 

innen vevnitř 

Irrtum omyl 

jahrhundertelang po celá staletí 

Kirche, die, -n kostel 

Laster, der, - náklaďák 

leiten řídit 

Leiter, die, -n žebřík 

Maß, das, -e míra 

Museumsbaustelle, die, -n staveniště jako muzeum 

realisieren realizovat 

Seil, das, -e lano 

Sicherheitsvorschriften, die (Pl.) bezpečnostní předpisy 

Stahl, der ocel 

Steinbrecher, der, - drtič kamene 

Steinbruch, der, :-e kamenolom 

Stockwerk, das, -e poschodí, patro 

Unfallrisiko, das, Unfallrisiken nebezpečí úrazu 

Vorschrift, die, -en předpis 

Werkzeugmacher, der, -e nástrojář 

Wirtschaft, die hospodářství, ekonomika 

wundern (sich) 

wundernehmen [CH] 
divit (se) 

zerstören zničit 

Zimmerleute, die (Pl.) tesaři 

mittelalterlich středověký 

relativ relativní 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

verletzen (sich) zranit (se) 

brechen lámat 

Dachstuhl, der, :-e krov 

Atomkraftwerk, das, -e jaderná elektrárna 

Atomstrom, der elektrický proud vyrobený 

jaderným reaktorem 
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besiegen porazit, zvítězit nad někým 

Besucherattraktion, die, -en atrakce pro návštěvníky 

eröffnen otevřít 

Eröffnungsspiel, das, -e úvodní hra 

fertigstellen dodělat, dokončit 

Großprojekt, das, -e velký projekt 

Kraftwerk, das, -e elektrárna 

Meldung, die, -en hlášení 

Österreicher, der, - Rakušan 

Schlagzeile, die, -n titulek 

stilllegen (po)zastavit, ukončit provoz 

umbauen přestavět 

Versuchsfahrt, die, -en zkušební jízda 

wochenlang (trvající) týdny 

abschließen (Vertrag) uzavřít (smlouvu) 

Arbeitsplan, der, :-e pracovní plán 

aufbauen postavit 

befragen dotazovat se 

Betrieb, der, -e podnik 

Biologe, der, -n biolog 

empfangen přijmout 

erleichtern ulehčit 

Fertigstellung, die dokončení 

festlegen stanovit 

Fußballstadion, das, 

Fußballstadien 
fotbalový stadion 

Halle, die, -n hala 

in Auftrag geben objednat, zadat objednávku 

in Betrieb nehmen uvést do provozu 

Klinik, die, -en klinika 

Kredit aufnehmen vzít si půjčku 

Schulbus, der, -se školní autobus 

Sporthalle, die, -n sportovní hala 

Sportverein, der, -e sportovní spolek 

Techniker, der, - technik 

Transport, der, -e přeprava 

Turnier, das, -e turnaj 

Umweltprüfung, die, -en prověrka dopadu na životní 

prostředí  

Universitätsbibliothek, die, -en univerzitní knihovna 

veranstalten pořádat 

Verein, der, -e spolek 

vermieten pronajímat 

Voraussetzung, die, -en předpoklad 

Wohnanlage, die, -n sídliště 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

Automobil, das, -e automobil 

Buchdruck, der knihtisk 
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Currywurst, die kobása s kari omáčkou 

Erfindung, die, -en vynález 

Fußballschuh, der, -e kopačka 

Scanner, der, - skener 

Schubkarre, die, -n trakař 

bearbeiten zpracovat 

begründen zdůvodnit 

ausdrucken vytisknout 

Berater, der, - poradce 

brennen (eine CD) vypálit (CD) 

CD-ROM, die, -s CD-ROM 

CD-ROM-Laufwerk, das, -e CD-ROM mechanika 

Computerhotline, die, -s počítačová zákaznická linka 

herunterladen stahovat 

hochfahren nastartovat, zapnout (počítač) 

Hotline, die, -s zákaznická linka 

Laufwerk, das, -e disketová jednotka  

Maus, die (Computer) počítačová myš 

Monitor, der, -e monitor 

Router, der, - router 

Tastatur, die, -en klávesnice 

Anfänger, der, - začátečník 

ausschalten vypnout 

Daten, die (Pl.) data 

einschalten zapnout 

herunterfahren vypnout (počítač) 

Internetprovider, der, - poskytovatel internetu 

Internetverbindung, die, -en internetové připojení 

Kenndaten, die (Pl.) identifikační údaje 

weiterverbinden přepojit dál 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

mündlich ústní 

Ersatzteil, das, -e náhradní díl 

Salbe, die, -n mast 

prüfen zkoušet 

Reihenfolge, die pořadí 

bedienen obsloužit 

beißen kousat 

beraten poradit 

bestrafen potrestat 

fair fér 

giftig jedovatý 

Insekt, das, -en hmyz 

Nadel, die, -n jehla 

operieren operovat 

starten startovat 

stechen píchnout 
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unfair nefér 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

Auftritt, der, -e vystoupení 

berühmt slavný 

besteigen (einen Berg) zdolat (horu) 

bilden tvořit 

diesmal tentokrát 

Dirigent, der, -en dirigent 

Fernsehauftritt, der, -e televizní vystoupení 

gegen … Uhr okolo (časově) 

Intelligenz, die inteligence 

jahrelang dlouholetý 

Kalender, der, - kalendář 

Kindheit, die dětství 

kürzlich      unlängst [A] / 

letzthin [CH] 
nedávno, přednedávnem 

multiplizieren násobit 

Rechenaufgabe, die, -n početní úloha 

Sommertag, der, -e letní den 

stündlich každou hodinu 

Summe, die, -n suma, součet 

tagsüber přes den, za dne 

übermorgen pozítří 

Wunder, das, - zázrak 

Zeitpunkt, der, -e doba, chvíle, okamžik 

zusammenzählen sečíst 

allgemein obecně 

analysieren analyzovat 

Aufnahme, die přijetí 

Aufnahmetest přijímačkový test 

bewerben (sich) ucházet se  

Bewerber, der, - uchazeč 

dafür proto 

Designer, der, - designer 

Dichter, der, - básník 

dienen sloužit 

entscheiden rozhodnout 

erfahren dozvědět se 

erforderlich potřebný, nezytný 

erfordern vyžadovat, požadovat 

Fähigkeit, die, -en schopnost 

gelten platit 

genügen stačit 

Harmonie, die  harmonie  

herausfinden zjistit 

Intelligenzforscher, der, - vědec zabývající se inteligencí 

Intelligenztest, der, -s test inteligence 

körperlich tělesný 
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mathematisch matematický 

mehrer- více, (celá) řada 

multiple Intelligenz, die, -en mnohonásobná inteligence 

musikalisch muzikální 

Muster, das, - vzor 

ordnen třídit 

personal osobní 

räumlich prostorový 

Saal, der, Säle sál 

Schriftsteller, der, - spisovatel 

seitdem od toho 

sprachlich jazykový 

Symbol, das, -e symbol 

Testaufgabe, die, -n úloha testu 

Testergebnis, das, -se výsledek testu 

Testleiter, der, - vedoucí testu 

vertrauen důvěřovat 

Vertreter, der, - zástupce 

voraussichtlich pravděpodobný 

vorliegen být k dispozici 

vorschlagen navrhnout 

wesentlich podstatný, důležitý 

Zeitdruck, der časový tlak 

zusammenfassen shrnout 

Zweck, der, -e účel 

 

 

C- dvojstrana, pravá strana 

 

Bildungschance, die, -n vzdělávací možnost 

Personalchef, der, -s personální šéf 

anschauen (po)dívat se 

Spielzeug, das, -e hračka 

nützlich užitečný 

Biene, die, -n včela 

  

 

 

Lekce 26 
 

Úvod 

Fall, der, :-e případ 

Kriminal- kriminální 

Kriminalfall, der, :-e kriminální případ 

Kriminalfilm, der, -e kriminální film, detektivka 

Krimiserie, die, -n krimiseriál 

Lokalnachrichten, die (Pl.) místní zprávy 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

Angeklagte, der/die, -n obžalovaný / obžalovaná 

anklagen obžalovat 

Anwalt, der, :-e advokát, právní zástupce 
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Advokat, der, -n [CH] 

anzeigen 

verzeigen [CH] (Strafanzeige 

erstatten) 

podat trestní oznámení, udat 

Beamte, der/die, -n 

ein Beamter, Beamte / eine 

Beamte, Beamte 

úředník / úřednice 

Beweis, der, -e důkaz 

festnehmen zatknout 

freisprechen zprostit viny, osvobodit 

Gerichtsverhandlung, die, -en soudní jednání 

Kriminalbeamte, der/die, -n 

ein Kriminalbeamter, 

Kriminalbeamte / eine 

Kriminalbeamte, . 

Kriminalista,detektiv 

Prozess, der, -e proces 

Recht, das právo 

Rechtsanwalt, der, :-e advokát, právní zástupce 

Richter, der, - soudce 

Staatsanwalt, der:-e státní zástupce 

Verdächtige, der/die, -n 

ein Verdächtiger, Verdächtige / 

eine Verdächtige, - 

podezřelý / podezřelá 

verhaften vzít do vazby, zatknout 

vertreten zastupovat 

Interessen, die (Pl.) zájmy 

die Interessen von jemandem 

vertreten 
zastupovat něčí zájmy 

verurteilen odsoudit 

Zeuge, der, -n svědek 

betrügen Podvést, podvádět 

beweisen dokázat 

Diebstahl, der, :-e krádež 

einbrechen vloupat se, vniknout 

entlassen propustit 

folgen následovat 

Gefängnis, das, -se vězení 

Gefängnisstrafe, die, -n trest odnětí svobody 

Gerichtsprozess, der, -e soudní proces 

Gerichtssaal, der, Gerichtssäle soudní sál 

Gerichtsshow, die, -s soudní show 

Geschäftskasse, die, -n firemní pokladna 

Glücksspiel, das, -e hazardní hra 

hindern bránit 

lebenslang doživotní 

Mord, der, -e vražda 

Nachbarhaus, das, :-er sousední dům 

nachspielen rekonstruovat  

Rechtsfall, der, :-e právní případ 

Rechtssystem, das, -e právní systém 

Rechtswissenschaft, die, -en právní věda 

schießen střílet 

schuldig vinný 

Schuss, der, :-e střelba 

soeben právě, zrovna teď 

stehlen odcizit 

Tat, die, -en čin, skutek, trestný čin 
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tödlich smrtelný 

Überraschung, die, -en překvapení 

unschuldig nevinný 

Unschuldige, der/die, -n 

ein Unschuldiger, Unschuldige / 

eine Unschuldige, - 

ten nevinný / ta nevinná 

Verdacht, der podezření 

Verhandlung, die, -en jednání, přelíčení 

weinen plakat 

Zeugenaussage, die, -n svědecká výpověď 

zwar sice 

kritisieren kritizovat 

Betrug, der podvod 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

Einbruch, der, :-e vloupání 

Konflikt, der, -e konflikt 

Körperverletzung, die tělesné zranění 

Sachbeschädigung, die poškození věci 

Straftat, die, -en trestný čin 

Abschluss, der, :-e ukončení, konec 

Abschlussexamen, das, - závěrečná zkouška 

Arztpraxis, die, Arztpraxen lékařská praxe, ordinace 

Dokument, das, -e dokument 

gesamt veškerý 

Station, die, -en stanice 

Terassentür, die, -en dveře na terasu 

Wohnhaus, das, :-er obytný dům 

Zeitungsmeldung, die, -en zpráva v novinách 

zuschlagen zde: uhodit (zbít) někoho 

begehen dopustit se, spáchat 

Betrüger, der, - podvodník 

Eigentum, das vlastnictví 

Einbrecher, der, - zloděj 

ermorden zavraždit 

gewalttätig násilnický 

Mörder, der, - vrah 

verursachen způsobit, zapříčinit 

Zeugnis, das, -se svědectví 

vorlegen předložit 

mild mírný, shovívavý 

Verhalten, das chování, jednání 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

auffinden najít, vypátrat, objevit 

Ersatz, der náhrada 

Gerichtsfall, der, :-e soudní případ 

Hubschrauber, der, - helikoptéra 

Jogger, der, - běžec 

Militär, das armáda 

Militärflughafen, der, :- armádní letiště 

Militärhubschrauber, der, - armádní helikoptéra 

Pferdediebin, die, -nen zlodějka koní 
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Schadensersatz, der náhrada škody 

verklagen žalovat, obžalovat 

Krankenwagen, der, - 

Rettung, die [A] Ambulanz [CH] 
sanitka 

Notaufnahme, die, -n urgentní příjem 

rufen volat 

Fluggerät, das, -e letecký stroj 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

beinahe málem, téměř 

Gerichtssaaljournalismus, der zpravodajství ze soudní síně 

Lebensretter, der, - zachránce (života) 

Sportlehrer, der, - učitel tělocviku 

Sprung, der, :-e skok 

stoppen zde: zastavit (vlak) 

Zeitungsartikel, der, - novinový článek 

abstürzen zřítit se, spadnout 

Ansage, die, -n ohlášení, oznámení 

aufwachen probudit se 

Augenblick, der, -e okamžik 

augenblicklich okamžitý, neodkladný 

Bedienung, die, -en obsluha 

einfahren vjet, přijet 

einschätzen odhadnout, hodnotit 

Entfernung, die, -en vzdálenost 

Erdgeschoss, das, -e přízemí 

erschöpft vyčerpaný 

Fahrgast, der, :-e cestující, pasažér 

Ferienanlage, die, -n rekreační zařízení 

Gesellschaft, die, -en 

(Unternehmen) 
společnost 

glücklicherweise naštěstí 

heben zvednout 

hinaufheben zvednout nahoru 

hinunterspringen seskočit 

klagen bědovat, naříkat 

klären vysvětlit 

knapp sotva, těsný 

kräftig silný 

lebensgefährlich životu nebezpečný 

Maßnahme opatření 

  

Montagabend, der, -e pondělní večer 

nahe blízko 

offensichtlich zřejmě 

Rettungsdienst, der, -e záchranná služba 

Rettungskraft, die, :-e záchranná síla 

rollen kutálet se 

Schreck/Schrecken, der, - leknutí 

Schwimmbecken, das, - plavecký bazén 

Sicherheitsmaßnahme, die, -n bezpečnostní opatření 

Swimmingpool, der, -s bazén 

überfahren přejet 

unglaublich neuvěřitelný 
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unglücklicherweise naneštěstí 

Urlaubstag, der, -e den dovolené 

Urlaubszentrum, das, 

Urlaubszentren 
rekreační centrum 

vergeblich marný 

verhindern zabránit 

versorgen postarat se 

voller Menschen plný lidí 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

Kommissar, der, -e komisař 

öffentlich veřejný 

öffentlich-rechtlich veřejnoprávní 

rechtlich právní, zákonný 

anwenden Používat, aplikovat 

Arbeitsweise způsob práce 

Asyl, das azyl 

Ausnahme, die, -n výjimka 

ausnahmslos bez výjimky 

berechtigt oprávněný 

Darsteller, der, - představitel 

den Dienst antreten nastoupit do služby 

derzeitig tehdejší 

Discountmarkt, der, :-e trh nebo supermarket s levným 

nebo zlevněným zbožím 

Ehre, die čest 

einigen sich shodnout se 

Einschaltquote, die, -n podíl sledovanosti 

erste Liga první liga 

Flexibilität, die flexibilita 

gesellschaftspolitisch společensko politický 

Gewalt, die moc 

gewohnt obvyklý 

hinwegtrösten utěšovat 

Hochdeutsch, das spisovná němčina 

höchstens nanejvýš 

Homosexualität, die homosexualita 

klug chytrý 

Kritiker, der kritik 

Migration, die migrace 

normalerweise normálně 

örtlich lokální, místní 

Polizeibeamte, der/die, 

Polizeibeamten 

ein Polizeibeamter, 

Polizeibeamte / eine 

Polizeibeamte, - 

policejní úředník 

Protest, der, -e protest 

schätzen odhadovat 

schweizerisch švýcarský 

Schwyzerdütsch, das švýcarská němčina 

sichern zajistit, zabezpečit 

trösten utěšovat 

umgekehrt naopak 

Untertitel, der, - titulky 
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Verbrecher, der, - zločinec 

wegen kvůli 

wem Ehre gebührt Komu čest, tomu čest 

unterschiedlich rozdílný 

 

 

C- dvojstrana, pravá strana 

 

Charakter, der, - charakter 

daher proto 

deswegen proto 

einerseits na jednu stranu 

einsam osamělý 

Einzelkämpfer, der, - osamělý rváč 

Freundlichkeit, die přívětivost, laskavost 

Halbbruder, der, :- nevlastní bratr (s jedním 

společným biologickým rodičem) 

hassen nenávidět 

Ironie, die ironie 

Lügner, der, - lhář 

Papierkram, der (zbytečné) papíry 

Segelboot, das, -e plachetnice 

sein scharfer Witz jeho ostrý vtip 

Teamfähigkeit, die schopnost týmové práce 

Unehrlichkeit, die nečestnost, nepoctivost 

ungebunden nevázaný, nespoutaný, volný 

verdächtig podezřelý 

Witz, der, -e vtip 

darum proto 

dorthin 

 
tam 

  

 

 

Lekce 27 

 
Úvod 

Bildhauerei, die sochařství 

Bildqualität, die kvalita obrazu 

Galerie, die, -n galerie 

kostenlos zdarma 

Malerei, die malířství 

(Warte)Schlange, die, -n fronta 

Tonqualität, die kvalita zvuku 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

anschaffen pořídit 

Bedarf, der potřeba 

berücksichtigen vzít v potaz, zohlednit 

finanzieren financovat 

großzügig velkorysý 

Kopie, die, n kopie 

kopiert okopírovaný 

leisten (sich) dovolit si 
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Meisterwerk, das mistrovské dílo 

Sozial- sociální 

Sozialversicherung, die sociální pojištění 

ausreichen vystačit 

Bereich, der, -e obor 

Bevölkerung, die obyvatelstvo 

digital digitální 

erfüllen (sich) splnit (se) 

Fachmann, der, / Fachfrau, die, 

Fachleute 
odborník, odbornice, odborníci 

Förderung, die, -en podpora 

garantieren garantovat 

garantiert garantovaný 

gerecht spravedlivý 

Grundlage, die, -n základ 

Hälfte, die polovina 

Kopierschutz, der ochrana proti kopírování 

Kunstgeschichte, die dějiny umění 

Künstlerdasein, das umělecká existence 

Kunstliebhaber, der, - milovník umění 

Kunstmarkt, der trh s uměním 

Lebensgrundlage, die existenční zajištění 

Mindesteinkommen, das minimální příjem 

nebenbei vedle toho / mimo to 

Original, das, -e originál 

Originalbild, das, -er originální obraz 

Rück-/rück- zadní 

Rückseite, die, -n zadní strana 

staatlich státní 

statt (zu) místo 

ungefähr přibližně 

Unterstützung, die, -en podpora 

Werk, das, -e dílo 

Wert, der, -e hodnota 

Zweitjob, der, -s druhá práce 

genießen Užívat (si) 

Maltechnik, die, -en technika malování 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

bloß pouze 

konsumieren konzumovat 

Übersetzung, die, -en překlad 

Trinkgeld, das, -er spropitné, dýško 

verspäten (sich) zpozdit se 

üblich obvyklý 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

auflösen zrušit 

Betrag, der, :-e částka, suma 
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Betreuer, der, - ten, kdo se o někoho stará 

bewilligen povolit, schválit 

einzahlen vložit 

Geldschein, der, -e bankovka 

Kundenbetreuer, der, - 

Kundenbetreuung 

zde: bankovní poradce 

péče o zákazníky 

Laufzeit, die, -en doba splatnosti 

monatlich měsíčně 

Münze, die, -n mince 

Risikozuschlag, der, :-e rizikový příplatek  

Schein, der, -e (Geld) 

(Banknote)  

Note, die, -n [CH] 

bankovka 

Schulden, die (Pl.) dluhy 

Sparbuch, das, :-er spořící knížka, v přeneseném 

smyslu běžný účet 

sparen šetřit 

Wertpapiere, die (Pl.) cenné papíry 

Zinsen, die (Pl.) úroky  

Zuschlag, der, :-e příplatek 

auseinander od sebe 

einander vzájemně 

einrichten zařídit 

miteinander společně 

Scheidungsprozess, der, -e rozvodový proces 

voneinander od sebe 

betragen činit, obnášet 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

auf sich wirken lassen nechat na sebe působit 

falls v případě, že … 

Hinweis, der, -e upozornění, informace, tiip 

realistisch realistický 

überlegen (sich) rozmyslet (si) 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

auffordern vyzvat 

Bilderbuch, das, :-er obrázková kniha 

Etage, die, -n poschodí, patro 

farbig barevný 

fließend plynulý 

fürchten (sich) bát se 

herrlich nádherný 

Kärtchen, das, - kartička 

Lesekurs, der, -e kurz čtení 

Mühe, die námaha 

Sinn, der smysl 

sinnvoll smysluplný 

sobald jakmile 

solange dokud 
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unerträglich nesnesitelný 

unterscheiden rozlišovat 

unterstreichen podtrhnout 

verwechseln zaměnit, splést si 

Vorlesen, das  předčítání 

melden (sich) hlásit (se) 

Ergänzung, die, -en doplnění 

Festival, das, -s festival 

Open-Air-Festival, das, -s open-air festival 

 

 

C- dvojstrana, pravá strana 

 

Arbeitslose, der/die, -n 

ein Arbeitsloser, Arbeitslose / 

eine Arbeitslose, - 

nezaměstnaný 

Jugendfilm, der, -e film pro mládež 

Lesen lernen, das učit se číst 

Originaltext, der, -e originální text 

Autor, der, -en autor 

weiterbilden (sich) rozšiřovat si kvalifikaci 

ausstellen vystavovat 

ausziehen (sich) svléknout (se) 

checken kontrolovat 

dekorieren zdobit, dekorovat 

fangen chytit 

gießen lít 

googeln googlit, hledat n googlu 

hochladen nahrát (soubor, data na internet) 

losfahren vyjet 

mailen mailovat 

mischen míchat, smíchat 

nähen šít 

reinigen čistit 

rühren míchat, zamíchat 

schminken líčit (se) 

schwitzen potit se  

staubsaugen Vysávat. luxovat 

tippen tipovat, psát na klávesnici 

verreisen vycestovat 

Abfliegen, das odlétání, odlet 

Ankommen, das příjezd, přílet, příchod (nezáleží 

na způsobu pohybu) 

Einchecken, das odbavit 

Föhn, der, -e fén 

Föhnen, das fénování 

Haarewaschen, das mytí vlasů 

Musikhören, das poslouchání hudby 

Zähneputzen, das čištění zubů 

nachzählen přepočítat 

  

Lekce 28 
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Úvod 

Familienfest, das, -e rodinná oslava 

Flugzeugabsturz, der, :-e zřícení letadla 

Fußballweltmeisterschaft, die, -

en 
mistrovství světa ve fotbale  

Katastrophe, die, -n katastrofa 

Naturwissenschaft, die, -en přírodní věda 

Nordindien severní Indie 

sich Sorgen machen dělat si starosti 

Sorge, die, -n starost 

Vorabend, der, -e předvečer 

Wahl, die, -en volba 

Weltmeisterschaft, die, -en mistrovství světa 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

Amerikaner, der, - Američan 

Besatzungszone, die, -n okupační zóna 

BRD, die Spolková republika Německo 

Brite, der, -n Brit 

Bundesrepublik Deutschland, 

die 
Spolková republika Německo 

DDR (Deutsche Demokratische 

Republik), die 
Německá demokratická Republika 

Franzose, der, -n Francouz 

Gebiet, das, -e oblast 

sowjetisch sovětský 

verwalten spravovat 

Westteil, der, -e západní část 

wiedervereinigt znovusjednocený 

Anblick, der, -e pohled 

aufhalten zadržet 

Behörde, die, -n úrad 

Bestätigung, die, -en potvrzení 

Ehe, die, -n manželství 

einschließlich včetně 

erziehen vychovat 

Erziehung, die, -n výchova 

Feiertag, der, -e svátek 

Flucht, die útěk 

Geschäftskontakte, die (Pl.) obchodní kontakty 

Handelsvertreter, der, - obchodní zástupce 

illegal ilegální 

inner- vnitřní 

Jugendlager, das, - dětský tábor, tábor pro mládež 

Kuhmilch, die  kravské mléko 

Lager, das, - tábor 

Macht, die moc 

machtlos bezmocný 

miss- předpona vyjadřující zápor 
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Missverständnis, das, -se nedorozumění 

missverstehen neporozumět, špatně pochopit 

Puszta, die pusta (travnatá step v Maďarsku) 

Pusztapferd, das, -e kůň žijící v pustě 

Radionachrichten, die (Pl.) rozhlasové zpárvy 

rechtzeitig včasný 

siegen (z)vítězit 

stammen pocházet 

überqueren přejít 

Ungarn Maďarsko 

Vorwurf, der, :-e výčitka 

Zone, die, -n zóna 

zunächst nejprve 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

Aprikose, die, -n 

Marille, die, -n [A] 
meruňka 

Frisur, die, -en účes 

Geruch, der, :-e vůně nebo pach (neutrální 

hodnocení) 

Gewürz, das, -e koření 

Glocke, die, -n zvon 

Kakao, der  kakao 

Kirchenglocke, die, -n kostelní zvon 

Roman, der, -e román 

süß (Geschmack) sladká (chuť) 

Taschentuch, das, :-er 

Nastuch, das, :-er [CH] 
kapesník 

Eishockeyspiel, das, -e hokej 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

abstimmen odhlasovat 

Änderung, die, -en změna 

Arbeitsvertrag, der, :-e pracovní smlouva 

aufklären objasnit 

aufrufen vyvolat 

Betrieb, der, -e podnik 

Betriebsrat, der, :-e závodní rada 

Dienstplan, der, :-e rozpis služeb 

einverstanden srozuměný 

Entscheidung, die, -en rozhodnutí 

Firmenleitung, die, -en vedení firmy 

Gewerkschaft, die, -en odborová organizace 

mitbestimmen spolurozhodovat 

Mitbestimmung, die spolurozhodování 

mitteilen sdělit 

Regelung, die, -en ustanovení 

Streik, der, -s stávka 

Überstundenregelung, die, -en ustanovení (dohoda) ohledně 

přesčasů 
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verpflichtet sein být zavázán, mít povinnost 

Wohl, das dobro, blaho 

als ob jako (kdy)by 

beschließen rozhodnout, usnést se 

Entlassung, die, -en propuštění 

Kompromiss, der, -e kompromis 

Konkurrenz, die konkurence 

Kündigung, die, -en výpověď 

Leitung, die, -en vedení 

Mülltrennung, die třídění odpadu 

Plastikbecher, der, - plastový kelímek 

streiken stávkovat 

Trennung, die, -en rozdělení, odloučení 

gefallen lassen (sich) nechat si líbit 

Schuld, die vina 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

Bürgerinitiative, die občanská iniciativa 

Fahrverbot, das zákaz jízdy (zpravidla autem) 

Gemeinde, die obec 

Gemeinderat, der obecní rada 

genehmigen schválit, povolit 

Hotelanlage, die hotelové zařízení 

Schlechtwetter, das špatné počasí 

Unwetter, das nečas 

verbieten zakázat 

alternativ alternativní 

begrenzt ohraničený, vymezený 

Begründung, die zdůvodnění 

besetzen obsadit 

Bürgermeister, der, -[D, A] 

Amman, der, :-er [CH]  
starosta 

Bürgerversammlung, der, -en shromáždění občanů 

erhöhen (sich) zvýšit (se) 

Gegenwind, der protivítr 

Gegner, der, - protivník 

Geschäftsführer, der, - ředitel, jednatel (společnosti) 

geschützt chráněný 

hinweisen upozornit, poukázat 

Hotelprojekt, das, -e hotelový projekt 

Laune, die nálada 

Nachfrage, die dotaz 

Naturschutzgebiet, das, -e chráněná krajinná oblast 

nutzen využívat 

Öffentlichkeit, die veřejnost 

Presse, die tisk 

Strandbereich, der, -e plážová oblast 

Unterschrift, die, -en podpis 

verbauen zastavět 
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Versammlung, die, -en shromáždění 

Vogelart, die, -en ptačí druh 

einstellen postavit 

Eiscafé, das, -s kavárna se  zmrzlinovými 

specialitami 

Eiscafébesitzerin, die, -nen majitelka kavárny 

Steuer, die daň 

widersprechen odporovat 

 

C- dvojstrana, levá strana 
 

Abstimmung, die, -en (od)hlasování 

alltäglich každodenní 

beschrieben popsaný 

Demokratie, die demokracie 

Demokratie, die, -n 

(demokratisches Land) 
demokratická země 

Einzelheit, die, -en jednotlivost 

erkundigen (sich) informovat (se) 

EU, die Evropská unie 

europäisch evropský 

Europäische Union (EU), die Evropská unie 

ewig věčný 

gelungen vydařený 

gewählt zvolený 

Grundrecht, das, -e základní právo 

informieren (sich / jemanden) informovat (se / někoho) 

informiert informovaný 

Kaiser, der, - císař 

Kanton, der, -e kanton 

Krieg führen vést válku 

Meinungsfreiheit, de svoboda projevu 

Partei, die, -en strana 

regeln 

 

zařídit, usměrnit, stanovit 

k něčemu pravidla 

regieren vládnout 

Staatsbürger, der, - občan státu 

Verfassung, die, -en ústava 

Verhältnis, das, -se vztah 

Volk, das, :-er národ 

Volksvertreter, der, -  zástupce lidu, poslanec 

 

 

C- dvojstrana, pravá strana 

 

außen vně, venku 

Bundeskanzler, der, - spolkový kancléř 

Bundekanzlerin, die, -nen spolková kancléřka 

Bundesland, das, :-er [D, A]  spolková země 

Bundespräsident, der, -en spolkový prezident 

Bundespräsidentin, die, -nen spolková prezidenka 

Bundesrat, der [D, CH]  spolková rada 

Bundesrat, der, :-e / Bundesrätin, 

die, -nen [CH]  
člen / členka spolkové rady 
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demokratisch demokratický 

durchführen provést 

einführen zavést 

Einheit, die, -en jednota 

gleichberechtigt rovnoprávný, rovnocenný 

herrschen panovat, vládnout 

Inhalt, der, -e obsah 

konservativ konservativní 

liberal liberální 

Mehrheit, die, -en většina 

Minderheit, die, -en menšina 

Minderheitenrechte, die (Pl.) menšinová práva 

Mitglied, das, -er člen 

Nichtmitglied, das, -er nečlen 

Opposition, die, -en opozice 

Parlament, das, -e parlament 

Reform, die, -en reforma 

Regierungsform, die, -en forma vlády 

Regierungsmitglied, das, -er člen vlády 

regional regionální 

Religion, die, -en náboženství 

Religionsfreiheit, die svoboda náboženství / vyznání 

Verwaltung, die, -en správa 

irgendein nějaký 

momentan momentální, nynější 

Provinz, die, -en provincie 

 

Lekce 29 

 
Úvod 

Außendienst, der práce v terénu, mimo kancelář  

böse auf sein zlobit se na někoho  

Fortbildung, die, -en další zdělání, zvyšování 

kvalifikace 

Fortbildungskurs, der, -e kurz dalšího vzdělání 

landwirtschaftlich zemědělský 

Marathon, der, -s maraton 

Nordeuropa Severní Evropa 

Verkaufsleitung, die, -en vedení prodeje 

Wochenendaktivität, die, -en víkendová aktivita 

Zukunft, die budoucnost 

 

 

A- dvojstrana, levá strana 

 

Chip, der, -s čip 

Computerfestplatte, die, -n počítačový pevný disk 

Festplatte, die, -n harddisk, pevný disk 

Fischzuchtanstalt, die, -en rybí farma  

Gehirn, das, -e mozek 

Leitung, die, -en (Kabel) vedení 
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Meerwasser, das mořská voda 

Parkinsonpatient, der, -en pacitent s Parkinsonovým 

onemocněním 

Sonnenenergie, die sluneční energie 

Trinkwasser, das pitná voda 

Unterwasserleitung, die, -en podvodní vedení 

verlängern prodloužit 

abbilden vyobrazit 

Abbildung, die, -en kresba, ilustrace 

Alarm, der alarm 

Behandlungsmöglichkeit, die, -

en 
možnost terapie, léčby 

bereit připravený 

beruhigt uklidněný 

beschränken omezit 

Bevölkerungsexplosion, die populační exploze 

egoistisch egoistický 

eignen (sich) hodit se 

Einfall, der, :-e nápad, myšlenka 

Elektrofahrzeug, das, -e elektromobil 

Energiealternative, die, -n energetická alternativa 

Energieproblem, das, -e energetický problém 

entschlossen sein být rozhodnutý 

ernähren (sich) živit se, stravovat se 

Ernährungsproblem, das, -e stravovací problém 

Explosion, die, -en exploze 

fällig nutný, potřebný 

fortsetzen pokračovat 

ideal ideální 

idealerweise ideálně 

Klimakatastrophe, die, -n klimatická katastrofa 

Landwirtschaft, die zemědělství 

längst už dávno 

Lebenszeit, die čas života 

Misstrauen, das nedůvěra, pochybnosti 

misstrauen nedůvěřovat 

Mut, der odvaha 

Nahrung, die potrava 

Optimist, der, -en optimista 

Pessimist, der, -en pesimista 

Prognose, die, -en prognóza 

Prophet, der, -en prorok 

Solarkraftwerk, das, -e solární elektrárna 

Technologie, die, -n technologie 

Wahrsager, der, - věštec 

Weltbevölkerung, die světová populace, lidstvo 

wertvoll cenný 

Zukunftsforscher, der, - futurolog 

Zukunftsprognose, die, -n prognóza budoucnosti 
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zusammenwachsen srůst 

Gesundheitsdaten, die (Pl.) data ohledně zdraví 

Vorhersage, die, -n předpověď 

Wüstengebiet, das, -e pouštní oblast 

 

 

A- dvojstrana, pravá strana 

 

zukünftig budoucí 

Altenheim, das, -e domov důchodců 

Diät, die, -en dieta 

Idealgewicht, das ideální váha 

Pfleger, der, -e ošetřovatel 

Roboter, der, - robot 

Weltraum, der vesmír 

Weltraumflugzeug, das, -e vesmírná raketa 

Alternative, die, -n alternativa 

 

 

B- dvojstrana, levá strana 

 

abonnieren předplatit si 

lockig kadeřavý, kudrnatý 

nachschlagen vyhledat (v knize) 

rasieren (sich) holit (se) 

Sudoku, das sudoku 

unterbrechen přerušit 

Erhöhung, die, -en zvýšení 

Gehaltserhöhung, die, -en zvýšení platu 

Gymnastik, die gymnastika 

Picknick, das, -s piknik 

Behandlung, die, -en zacházení, léčba 

 

 

B- dvojstrana, pravá strana 

 

anlegen přiložit 

erbrechen zvracet 

Erkältung, die 

Verkühlung, die [A] 
prochlazení 

gebrochen zlomený 

Infektion, die, -en infekce 

kleben lepit, nalepit 

Knie, das, - koleno 

Leber, die játra 

Leberschaden, der, :- poškození jater 

Lunge, die  plíce 

Lungenschaden, der, :- poškození plic 

Pflaster, das, - náplast 

Schulter, die, - rameno 

Spritze, die, -n injekce 

Stirn, die čelo 

Sturz, der, :-e pád 

Verband, der, :-e obvaz 
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Wunde, die, -n rána 

einatmen nadechnout 

gleich bleiben zůstat stejně 

Kraft, die síla 

Leberwerte, die (Pl.) jaterní hodnoty 

Therapie, die, -n terapie 

übertreiben přehánět 

verschlechtern (sich) zhoršit (se) 

Zustand, der stav 

wehtun bolet 

 

 

C- dvojstrana, levá strana 

 

Autobauer, der, - výrobce aut 

Autofahren, das řidič 

dicht těsně, blízko 

Fahrschulbesitzer, der, - majitel autoškoly 

Fahrschule, die, -n autoškola 

fortbewegen hýbat se dopředu 

Führerscheinprüfung, die, -en zkouška pro získání řidičského 

průkazu 

Geschwindigkeitsbeschränkung, 

die, -en 
rychlostní omezení 

halb so viele polovina 

ökologisch ekologický 

so viel wie tolik jako 

Studie, die, -n studie 

Tempo, das tempo 

vollautomatisch plně automatický 

voraus dopředu 

voraussagen říct dopředu 

so dass tak že 

wirtschaftlich ekonomický 

Bahnübergang, der, :-e železniční přejezd  

Einbahnstraße, die, -n jednosměrka 

einbiegen zahnout 

Einfahrt, die vjezd 

Eisenbahn, die, -en vlak, železnice 

quer napříč 

Querstraße, die, -n příčná ulice 

überholen předjet 

Umleitung, die, -en objížďka 

Verkehrszeichen, das, - dopravní značka 

Vorfahrt, die 

Vortritt, der [CH] / Vorrang, der 

[A] 

přednost v jízdě 

Gegenverkehr, der  doprava v protisměru 

Stoppschild, das, -er stopka 

Zebrastreifen, der, - zebra, přechod pro chodce 
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Abgase, die (Pl.) výfukové plyny 

angenehm příjemný 

anschnallen (sich) připoutat (se) 

einheitlich jednotný, ucelený 

Elektriker, der, - elektrikář 

Elektrounternehmen, das, - podnikatel s elektrem 

entgegenkommen jít / jet naproti 

feststehen pevně stanovit 

Gehsteig, der, -e [D, A] 

Trottoir, das, -s [CH]  
chodník 

je čím 

je … desto čím … tím 

langweilen (sich) nudit (se) 

mithören vyslechnout, uslyšet (náhodně) 

Rücksicht, die zřetel, ohled 

schmal úzký 

selbst sám, sama 

selbstfahrend samostatně jedoucí 

wahnsinnig šílený, bláznivý 

umso tím, o to  

Autoverkehr, der automobilová doprava 

behindern omezovat 

umweltfreundlich přívětivý k životnímu prostředí 

Verkehrspolitik, die dopravní politika  

 

 

 

Lekce 30 

 
Úvod 

WG, die, -s 

Wohngemeinschaft 

privát (společné ubytování 

studentů) 
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Anspruch, der nárok 

eben  (Partikel) holt, prostě 

Gewissen, das svědomí 

korrekt správný, korektní 

Misserfolg, der, -e neúspěch 

Pech, das pech, smůla 

Skandal, der, -e skandál 

vermeiden vyvarovat se 

zulassen připustit 

Angehörige, der/die, -n 

ein Angehöriger, Angehörige / 

eine Angehörige, - 

člen, příslušník 

Arbeitsgerät, das, -e pracovní nástroj 

Ausgabe, die, -n výdaj 

Beginn, der začátek 

Depression, die, -en deprese 

einbringen přinést, vložit 
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Einnahme, die, -n (Geschäft) příjem 

Entdeckung, die, -en objevení 

fehlerfrei bezchybný 

Fehlertoleranz, die tolerance k chybám 

Firmenchef, der, -s šéf firmy 

flüchten uprchnout 

Freude, die radost 

führen (leiten) vést, řídit 

Gold, das zlato 

Konsequenz, die, -en následek, důsledek 

Management, das management 

Managementfehler, der, - chyba managementu 

monatelang několikaměsíční 

Nachteil, der, -e nevýhoda 

Organisationstalent, das, -e organizační talent 

passiv pasivní 

Penizillin/Penicillin, das penicilin 

Personal, das personál 

Porzellan, das porcelán 

scheußlich ohavný, hnusný 

schweigen mlčet 

Talent, das, -e talent 

Toleranz, die tolerance 

überprüfen přezkoušet, překontrolovat 

ungünstig nevýhodný 

verschweigen zamlčet, zatajit 

verschwinden zmizet 

vorletzt- předposlední 

Wirtschaftspsychologe, der, -n psycholog v oboru ekonomie 

ebenso taktéž 
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entspannt uvolněný 

Fehlergeschichte, die, -n historka  

Idiot, der, -en idiot 

verständnisvoll s pochopením  

Beschwerde, die, -n stížnost 

Konzentration, die koncentrace 

Wartezeit, die čekací doba 

zornig zlostný, rozhněvaný 

Bemühung, die snaha, úsilí 

Diktat, das, -e diktát 

Einigung, die sjednocení 

Enttäuschung, die, -en zklamání 

Furcht, die obava, strach 

Gewöhnung, die návyk 

Glaube, der víra 

Unzufriedenheit, die nespokojenost 
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Warnung, der varování, výstraha 
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abgeschlossen uzavřený 

Abteilung, die, -en oddělení 

Annonce, die, -n inzerát 

Berufspraxis, die odborná praxe 

Betreuung, die opatrování, péče 

Computernetzwerk, das, -e počítačová síť 

Design, das, -s design 

Designerware, die, -n designové zboží 

Fleischabteilung, die, -en oddělení masa 

Fortbildungsseminar, das, -e seminář dalšího vzdělávání 

Fremdsprachenkenntnisse, die 

(Pl.) 
znalosti cizích jazyků 

Karrierechance, die, -n kariérní šance 

Kinderbetreuer, der, - opatrovatel dětí, vychovatel 

Kindergruppe, die, -n skupina dětí 

Landeskrankenhaus, das, :-er zemská nemocnice 

Lebenslauf, der, :-e životopis 

leistungsorientiert orientovaný na výkon 

Metzger, der, - Fleischhauer, 

der, - [A], Fleischer, der -  
řezník 

Möbelboutique, die, -n obchod s nábytkem 

Qualifikation, die, -en kvalifikace 

Schicht, die, -en směna 

Schichtarbeit, die práce na směny 

Seminar, das, -e seminář 

Supermarktkette, die, -n řetězec supermarketů 

Teilzeit, die částečný úvazek 

Teilzeitjob, der, -s práce na částečný úvazek 

Vollzeit, die celý úvazek 

Vollzeitjob, der, -s práce na celý úvazek 

Deutschkenntnisse, die (Pl.) znalosti němčiny 

fehlerlos bezchybný 

gepflegtes Äußere, das opečovávaný zevnějšek, upravený 

vzhled 

Muskel, der, n sval 

pflegen pečovat 

Pünktlichkeit, die přesnost, dochvilnost 

Begleitperson, die, -en doprovod 

Bewerbungsschreiben, das, - žádost o místo 

schmücken zdobit 

Schreiben, das, - psaní 
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Briefträger, der, - 

Pöstler, der, - [CH] 
pošťák 

Höhenangst, die strach z výšek 

Rechenschwäche, die porucha počítání 
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Rechtschreibschwäche, die dysgrafie 

Sprachfehler, der, - jazyková chyba 

trotz přes, navzdory 

Empfehlung, die, -en doporučení 

Empfehlungsschreiben, das, - doporučující dopis 

Kinderkrippe, die, -n jesle 

Krippe, die, -n jesle 

Arbeitgeber, der, - zaměstnavatel 

Arbeitnehmer, der, - zaměstnanec 

abschließen 

zusperren [A] 
uzavřít 

bisher dosud 
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sich bedanken poděkovat 

durchschütteln protřepat 

entgegen navzdory 

fassen chytit 

festhalten (sich) držet se 

greifen vzít 

jedoch avšak 

kriegen dostat 

lebendig živý 

mager vyhublý 

Märchen, das, - pohádka 

Messer schärfen  ostřit nůž 

Rand, der okraj 

Sack, der, :-e pytel 

satt sytý 

schärfen ostřit 

Schere, die, -n nůžky 

Scherenschleifer, der, - broušič nůžek 

schütteln třást, třepat 

senkrecht kolmo 

sowieso tak jako tak 

Speck, der špek 

Tauschgeschäft, das, -e výměnný obchod 

umarmen (sich) obejmout 

waagerecht / waagrecht vodorovně, horizontálně 

weiterziehen táhnout dál 
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abwärts  dolů 

abwesend nepřítomný 

Anlageberater, der, - investiční poradce 

anwesend přítomný 

ausfallen nekonat se, neproběhnout 

Bericht, der, -e zpráva 
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bewegt pohnutá 

Brunnen, der, - studna 

Eröffnungsfeier, die, -n oslava při příležitosti otevření 

Eröffnungsrede, die, -n zahajovací řeč 

feucht vlhký, zde obrazně řečeno, že 

vypili hodně alkoholu 

Frucht, die, :-e plod 

Gemeinschaft, die společnost 

gespannt napjatý 

gespart naspořený 

Hafenviertel, das, - přístavní čtvrť 

Hamburger Hafenviertel, das hamburská přístavní čtvrť 

hart verdientes Geld těžce vydělané peníze 

jene onen, ona, ono 

komplett kompletní, celkový 

Mahnung, die, -en připomenutí, upomínka 

Neffe, der, -n synovec 

Nichte, die, -n neteř 

Not, die nouze 

Not leidend trpící nouzí 

Ölbohrinsel, die, -n ropná plošina (vrt v moři) 

Rede, die, -n řeč, proslov 

reichen stačit 

Rekordverlust, der, -e ztráta rekordu 

Saisonbetrieb, der, -e sezónní podnik 

schändlich ničemný, podlý 

Schlag, der, :-e rána, úder 

sichtlich viditelný 

Spielcasino, das, -s hrací kasíno 

Spur, die, -en stopa 

überlassen přenechat 

übrig zbylý 

Unterhalt, der výživné 

Urteil, das, -e rozsudek 

verbrauchen spotřebovat 

verwitwet ovdovělý 

völlig zcela 

Zahlung, die, -en placení, platba 

Zeitungsbericht, der, -e novinová zpráva 

 


