Anglicko-český slovníček
(Obsahuje jen méně bčžné výrazy použité v textu
a uvádí jejich vtM*Ani význam.)

accompany [a'kampani] doprovázet
accurate [aekjuarat] přesný
actual [askčual] skutečný
adjustment [a'dzastmant] přizpůsobení, úprava
advice [ad'vais] rada, rady
affair [a'fea] včc, záležitost, událost, milostný vztah, aféra
age [eidž] vek; the Middle Ages [.mkffeidfe] středověk
aid [eid] pomoc
aim [eunj zamířit
airhostess ['ea.haustis] letuška
airplane [ea plein] USJetadlo
algebra [aeldžibraj algebra
application [,aepli'keišn] žádost
argue [ágjú] diskutovat, argumentovat, přít se
armour [áma] brnční, pancíř
arrest [a'rest] zatknout
articulate [a'tikjuleit] artikulovat, jasní mluvit
ashamed, be — [a'seimd] stydět se
ask [ásk] ptát se, žádat
ass [aes] osel
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assistance [a'sistans] pomoc
audience [ódians] obecenstvo
audition [6'dišn] konkurs
Austria [óstrio] Rakousko
autumn [ótm] podzim
awe [ó] bázeň, respekt
B
bake [bcik] péci
balcony [baclkani] balkon
ballet [baelri] balet
Baltic [bóltik] baltský
bamboo [,bxm'bú] bambus
bank [baenk] břeh (řeky)
battle [bašti] bitva
bee [bí] včela
beefsteak [bífsteik] biftek, roštěnka
behave [bi'heiv] chovat se
behaviour [bi'heivja] chování
bevy [bevi] řidč. hejno
bit [bit] kousek
blame [bleim] obvinit
blaze [bleiz] planout, zářit
blind [blaind] slepý
board [bod] výbor, správa
boil [boil] vařit, vřít
booklet [buklat] brožura
bookmaker ['buk.meika] sázková kancelář
border [bóds] hranice, hraničit
bottle [botl] láhev
box [boks] krabice
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breeches [bričiz] jezdecké kalhoty
brick [brik] cihla
bring back [brň] baek] vyvolat si, představit si
broad [brod] široký
broadcast [bródkást] vysílat
bronchitis [bron'kaitis] bronchitida, zánčt průdušek
bug [bag] B R štěnice, U S hmyz, přen. moucha
business [biznis] práce, podnik, podnikání, obchod
butcher [bučs] řezník

cab [kasb] drožka, U S taxi
cabriolet [kasbrialci] kabriolet
cake [keik] koláč, dort, zákusek
calash [kg'laes] zast. kaleška (druh kočáru)
calm [kám] klidný
campground [kajmpgraund] kempink
campsite [kasmpsait] kempink
candid [kaendid] upřímný, nenarežírovaný
caravan [kaeravaen] karavana, obytný přívěs
card [kád] lístek, karta, průkaz
careful [keafl] opatrný
cargo [kágau] náklad (přepravovaný)
car park [kápák] B R parkoviště
carpet [kápit] koberec
case [keis] případ
catch [kaeč] (caught, caught [kót]) chytit
cattle [kaetl] dobytek
cavalry [kaevlri] vojenské jezdectvo
chairman [čeomsn] p ř e d s e d a
chairperson ['čea.pásn] předsedající
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chairwoman ['čeo.wumon] předsedkyně
chat [čaet] vykládat (si), povídat (si)
cherub [čerab] cherubín, andílek
Cheshire [češa] hrabství v Anglii
chocolate [čoklat] čokoláda, čokoládový bonbón
choice [čois] výbčr
cholera [kobra] cholera
cipher [saifa] nula, číslice
circumnavigate [.sakam'naevigeit] obeplout
climb [klaim] šplhat, vystupovat (na horu)
comeback [kamback] návrat
comfort [kamfat] pohodlí;
~ room/station [rúm, steišn] U S veřejné záchodky
commercial [ka'masl] obchodní; - traveller cestující
committee [ka'miti] výbor
comrade [komreid] přítel (v nouzi), soudruh
concept [konsept] pojem
confer [kan'fa] udčlit
confuse [kan'fjuz] zmást
consist [kan'sist] skládat se
consultant [kan'saltont] poradce
continual [kan'tinjual] neustálý
convenience [kan'vjnians] výhoda;
public - s [pablik] BR veřejné záchodky
convenient [kan'viniant] výhodný, pohodlný
cook [kuk] kuchař, -ka
cool [kúl] chladný
cordial [kódial] srdečný
co: pse [kóps] tělo (mrtvé)
cough [kofj kašlat
council [kaunsl] rada
countdown [kauntdaun] odpočítávání (k nule)
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courage [karidž] odvaha
court [kót] hřiště, dvorec, dvůr
cover [kava] pokrýt
covey [kavi] hejno
cow [kau] kráva
crazy [kreizi] bláznivý
creep [kríp] plížit se
crew [kru] posádka
crime [kraim] zločin
crop [krop] úroda; pást se
cross [kros] přecházet
crowd [krauď] dav
crown [kraun] koruna
cupboard [kabad] skříň s policemi
curiosity [.kjuari'osati] zvědavost
cry [krai] křičet, plakat
D
danger [deindžs] nebezpečí
dazzle [daszl] oslnit
debt [det] dluh
decide [di'said] rozhodnout
decision [di'sizn] rozhodnutí
deliberate [di'libareit] hluboce přemýšlet
demise [di'maiz] knií. skon
deny [di'nai] popřít
depend [di'pend] záviset na
derby [dábi] derby
design [di'zain] plán, projekt, výtvarné řešení, vnější úprava
destructive [di'straktiv] ničivý
devout [di'vaut] oddaný
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digital [didžitl] číslicový
discuss [di'skas] diskutovat
divan [di'vaen] divan, válcnda
dive [daiv] p o t á p č í se, prudce klesat
dizzy [dizi] mající závrať
dolly [doli] panenka
domestic [da'mestik] domácí
draft [draft] koncept
driver [draiva] řidič, -ka
drop [drop] kapka, malý b o n b ó n
drove [drauv] stádo, hejno
duty [djúti] povinnost
E
economic [,ika'nomik] ekonomický
elbow [elbau] loket
election [i'lcksn] volby
elephant [elifant] slon
embargo [im'bagau] embargo
enter [enta] vstoupit
enterprise [entapraiz] podnikání
enthusiastic [in.Ojuzi'aestik] nadšený
environment [in'vairanmant] prostředí
excuse [ik'skjuz] prominout; [ik'skjus] výmluva
exert [ig'zat] vykonávat
experience [ik'spiarians] zkušenost, - i ; zážitek
exploit [ik'sploit] využívat, vykořisťovat
eye [ai] oko; řidč. hejno
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F
factory [fasktri] továrna
fairly [feali] docela
fair play [.fea'plei] fair play
favourite [feivrit] oblíbený
fear [fis] strach
female [fímeil] ženský
fence [fens] plot
fiasco [fi'asskau] fiasko
fine [fain] jemný, pěkný
fire [faia] oheň
fireworks [fabwáks] ohňostroj
fish [fiš] ryba
flame [fleim] plamen
flight [flait] let; - attendant [a'tendont] letuška, stevard
flock [flok] stádo, hejno
floor [fló] podlaha, poschodí
flow [ftau] téci; tok
flu [flú] chřipka
fly [flai] moucha, letět
fool [fúl] blázen
fowl [faul] drůbež
freedom [frídam] svoboda
fresh [freš] čerstvý
fridge [fridž] B R lednička

G
gaggle [gaegl] hejno hus
gain [gein] získat
gam [gaem] hejno velryb
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garbage [gábidž] odpadky; - man U S popelář
gents [džents] 'páni'
gift [gift] dárek, nadání
gleam [glím] lesknout se
glory [glóri] sláva
gnome [naum] skřítek
goal [gaul] cQ, gól; - keeper [kípa] brankář
goat [gaut] koza
government [gavnmant] vláda
gracious [grei&as] laskavý, milosrdný
grass [grás] tráva
grief [grif] zármutek
Grosvenor [grauvna] Grosvenor
grouse [graus] tetřev
guard [gád] stráž, garda
guess [ges] hádat, odhadovat
guidance [gaidns] vedení, rada
guilty [gilti] vinen
guinea [gini] guinea (stará britská mince)
H
hallway [hólwei] U S předsíň
Hampshire [haempša] hrabství v Anglii
handle [haendl] držadlo, klika; zacházet s, zvládnout
harakirí [.hasra'kiri] harakiri
harm [hám] poškodit
hat [hast] klobouk
hate [heit] nenávidět, nemít rád
hearty [háli] srdečný
heat [hit] horko; ohřát
Hebrew [híbrú] židovský
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herald [herold] posel
herd [had] stádo, hejno
Hereford [hcrafad] hrabství v Anglii
(dnes Hereford and Worcester [wusta])
Hertford [hátfad] hrabství v Angiii
hesitancy [hezitnsi] váhavost
hesitant [hezitnt] váhavý
hesitate [heziteit] váhat
hesitation [,hezi'teišn] váhání
hide [haid] (hid, hidden) skrýt
hike [haik] výlet, vycházka
hind [haind] kvalifikovaný zemědělský dělník
(v sev. Anglii a Skotsku)
hockey [hoki] B R pozemní hokej, U S lední hokej
hold fhauld] držet
home [hsum] domov
honour [ona] čest
horde[hód] dav, horda
horror [hora] hrůza
hound [haund]pes
howitzer [hauica] houfnice
hurricane [harikein] uragán

I
ice [ais] led
illness [Unas] nemoc (stav)
importance [im'potns] důležitost
incident [insidant] příhoda, událost
influence [influans] vliv
influenza [.influ'enza] chřipka
information [.infa'meisn] informace
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initial [i'nisl] počáteční
insist [in'sisl] trvat na čem
inspiration [,inspi'reišn] inspirace
instruction fin'straksn] vyučování, poučení
international [.inta'nacsnal] mezinárodní
interruption [.inta'rapsn] přerušení
intestine [in'testin] střevo
introduce [.intra'djús] představit
island [aibnd] ostrov
isolate [aisaleit] izolovat
Italy [itali] Itálie

jam [džaem] marmeláda, džem (ne z citrusových plodů)
Jenůfa [jenúfa] anglický název Její pastorkyně
Jewish [džúiš] židovský
join [džoin] spojit
jury [džusri] soudní porota
just [džast] spravedlivý

K
kangaroo [.kaenga'ru] klokan
ketchup [kečap] kečup
kind [kaind] laskavý
kiosk [kiosk] kiosk
kitchenette [,kičďnet] kuchyňka, kuchyňský kout

knee [ní] koleno
knight [nait] rytíř
knob [nob] knoflík (u dveří, přístroje)

104

L
lake [lcik] jezero, přehrada (nádrž)
landscape [laen(d)skeip] krajina
law [ló] zákon
lawn [lón] trávník
leaflet [lífht] leták
leatherette [.leoa'ret] imitace kůže
leave [lív] odejít, opustit
letter [lets] písmeno, dopis
liberty [libati] svoboda
librarian [lai'brearian] knihovník, -ice
lift [lift] zvednout
lion [laian] lev
local [laukl] místní
locust [laukast] saranče
loose [lús] volný
low [bu] nízký
luggage [lagidž] zavazadlo, -a

M
madness [maednos] bláznovství
magazine [.masga'zin] magazín (časopis), zbrojnice
male [meil] mužský
manufacturer [.manju'faekcra] výrobce
matinée [mxtinei] odpolední představení
measure [mcža] mčřit
medicine [medsn] lék
medieval [.medi'ivl] středověký
meditate [mediteit] promýšlet, zvažovat
melt [melt] rozpouštět (se)
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member [memba] člen
mental [mentl] duševní, mentální
metal [metl] lov
metaphysical [,meta'fizikl] metafyzický
meter [mítaj metr
Michigan [mišigan] Michigan
Middle Ages, the |,midb'eidžiz) středovék
midnight [midnait] půlnoc
mild [maild] mírný
million [miljan] milion
misery [mizari] bída
mob [mob] dav; N Z stádo
moccasin [mokasín] mokasín
monkey [manki] opice
mouse [maus] myš (mice - myši)
murder [máda] vražda
muscle [masl] sval
mustard [mastad] hořčice
mutual [mjúčual] vzájemný

N
nap [na;p] zdřímnout si
natural [nacčral] přírodní, přirozený
navy [neivi] vojenské námořnictvo
necessary [nesesri] nutné
needle [nidi] jehla
Newcastle-on-Tyne [,njú,kásl on 'tain]
notice [nautis] oznámení, výpovčď, všimnutí
nye/nie [nai] řidč. hejno bažantů
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o
ocular [okjuta] oční
odd [od] lichý, divný
oral [oral] ústní, orální
orangutan [o'raenatan] orangutan

pacific [pa'sifik] mírový, klidný
pack [pack] balit; smečka
paddle [paedl] pádlo, lopata (parníku)
paint [peint] barva
panel [pasnl] panel
paper [peipa] papír, noviny, referát
parachute [paerašút] padák
parade [pa'reid] přehlídka
paradise [paeradais] ráj
partition [pa'tisn] rozdčlení
partridge [pátridž] koroptev
paternal [pa'tanl] otcovský
path [pá6] stezka, cesta
pawnbroker ['pón.brauks] majitel zastavárny
perambulator [pa'raembjuleita] knii: dčtský kočárek
permit [pa'mit] dovolit
petition [pa'tisn] žádost, petice
pheasant [feznt] bažant
philosophy [fa'losafi] filozofie
phone [faun] telefon, -ovát
photo [fautau] fotografie (snímek)
photograph [fautagráf] fotografie (snímek), fotografovat
pilot [paibt] pjlot
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pistol [pisti] pistole
plane [plcin] letadlo
playlet [plciht] krátká hra (divadelní)
play-off [plciof| série zápasů o titul mistra
plough [plau] pluh
pneumatic [nju'martik] pneumatický
pod [pod| řitlč. hejno
poet [pnuil] básník
pole [psul] pól
police [po'lis] policie
position [p.Vzišn] poloha
postcode [poustkoud] B R poštovní směrovací znak
pour |pó] nalít
poverty [povoli] chudoba
power .[paus] síla, moc
pram | p r x m ] B R dětský kočárek
precision |pri'sižn| přesnost
prefer [pri'fen] dával přednost, míl raději
pre-heat [.príhíi] předehřál
prepare |pri'pen| připravil (se)
prewar |,pri'\vů| předválečný
pride |praid] hrdost
prison |pri/n] vězení
private |praivii] soukromý, privátní
prix [prí] cena
professor [pro'fesr>] profesor, -ka
prompt |prompt| napovídat
psychology [sai'kohd/.i] psychologie
pub[pab|hospoda
public house [,pal>lik 'haus] hospoda
pulse rate ['pals ,reil] tep
p u r c h a s e | p á č o s ] nákup
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purse [pás] B R peněženka; U S dámská kabelka
puzzle [pazl] hádanka; mást
pyjamas [pa'dzamaz] pyžamo

Q
quail [kweil] křepelka

R
realise [rialaiz] uvědomit si
reason [rízn] rozum
recently [rísntli] nedávno
reconsider [.rikan'sida] znovu uvážit
recover [ri'kava] znovu získat, zotavit se
Red Riding Hood [,red 'raidin hud] Červená Karkulka
refer [ri'fa] zmínit se, odkázat na
reflect [ri'flekt] přemítat
refrigerator [ri'fridzareita] lednička
regret [ri'gret] litovat
reins [reinz] otěže
remark [ri'mak] poznámka
remove [ri'muv] odstranit
repay [ri'pei] splatit zpět
report [ri'pot] hlásit
representative [.repri'zentativ] zástupce
research [ri'sac] výzkum
resist [ri'zist] klást odpor
result [ri'zalt] výsledek
retell [,ri'tel] převyprávět (i v cizím jazyku)
return [ri'tan] vrátit
revolution [,reva'lúsn] revoluce
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digital [didžitl] číslicový
discuss [di'skas] diskutovat
divan [di'vaen] divan, válcnda
dive [daiv] p o t á p č í se, prudce klesat
dizzy [dizi] mající závrať
dolly [doli] panenka
domestic [da'mestik] domácí
draft [draft] koncept
driver [draiva] řidič, -ka
drop [drop] kapka, malý bonbón
drove [drauv] stádo, hejno
duty [djúti] povinnost
E
economic [.ika'nomik] ekonomický
elbow [elbau] loket
election [i'leksn] volby
elephant [elifant] slon
embargo [im'bagau] embargo
enter [enta] vstoupit
enterprise [entapraiz] podnikání
enthusiastic [in.Gjuzi'aestik] nadšený
environment [in'vairanmant] prostředí
excuse [ik'skjuz] prominout; [ik'skjus] výmluva
exert [ig'zat] vykonávat
experience [ik'spiarians] zkušenost, - i ; zážitek
exploit [ik'sploit] využívat, vykořisťovat
eye [ai] oko; řidč. hejno
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shed [šed] kůlna, stáj
sheep [šíp] ovce
shine [šain] svítit
shire [šaia] hrabství
shoal [šaul] stádo
shop assistant ['šop a.sistant] B R prodavač, -ka
shut down [šat daun] uzavřít (továrnu)
sick [sik] nemocný; be - zvracet
sign [sain] znak, značka
simplify [simplifai] zjednodušit
singer [sins] zpěvák, -čka
sketch [skeč] načrtnout
skilful [skilfl] dovedný
skin [skin] slupka, kůže
slab [slsb] deska
slice [slais] plátek, krajíc
slot [slot] drážka
smell [smel] čich, vůní, pach
smile [smail] úsměv; usmát se
snap [snasp] uchopit
soft [soft] mékký; - drink nealkoholický nápoj
solely [saulli] jenom, výhradně
sore [só] bolestivý
space [speis] místo, prostor, vesmír
spelling [spelirj] pravopis
spokesman [spauksmsn] mluvčí
spokesperson ['spauks.pásn] mluvčí (muž nebo žena)
spurt [spát] spurt
stay [stei] zůstat
steward [stjúsd] stevard, správce
stewardess ['stjus.des] letuška
stone [staun] kámen
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stop [stop] zastavit, přestat
strange [streindž] podivný, cizí
stress [stres] důraz
string [strin] šňůra, řemínek
stuff [staf] vyplnit, vycpat
subject [sabdžikt] předmět (ve škole), podmčt (věty)
subordinate [sa'bodinat] podřízený
sudden [sadn] náhlý
suffragette [, safra'džet] sufražetka
suidde [súisaid] sebevražda
Susan [súzn] Zuzana
swallow [swolau] vlaštovka
swarm [swóm] hejno, roj

T
taboo [ta'bu] tabu
take notice [teik 'nautis] všimnout si
take off [teik of] startovat
tar [tá] dehet
taste [teist] chuť, vkus
tattoo [ta'Hi] tetováni
technology [tek'noladzi] technika
telephone [telifaun] telefon
television [telivižn] televize
terror [tera] strach
thermometer [6a'momita] teploměr
thou [oau] arch, ty
thread [Gred] nif
throat [Graut] krk, hrdlo
tile [tail] dlaždice, dlažba
time-out [taimaut] oddychový čas
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toast [taust] topinka, -y
tolerance [tolrans] snášenlivost
tolerate [tolareit] snášet
tomato [ta'matau] rajské jablíčko
topical [topikl] aktuální
tour [tua] prohlídka
toung dnes tongue [tan] jazyk
tower [taua] věž
troop [trup] stádo
turn {tán] otočit (se); obrat, otáčka
tutor [tjúta] soukromý učitel, konzultant
tycoon [tai'kun] magnát
tyre [taia] pneumatika

u
understatement [.anda'steilmant] zdrženlivé vyjadřování
unreasonable [an'riznabl] nerozumný
untidy [an'taidi] neupravený
urban [ában] městsky
usherette [,aŠa'ret] uvadččka
V
vehicle [vfikl] vozidlo
veranda [va'rsnda] veranda
viewer [vjúa] divák
vocabulary [va'kaebjulari] slovník
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w
waiter [weits] číšník
waitress [weitris] číšnice
wall [wól] zeď
washing [wošin] prádlo (na vyprání, vyprané)
watch [woč] dívat se na, pozorovat; hodinky
weak [wík] slabý
wear [wea] nosit (na sobě)
wedding [wedirj] svatba
whale [weil] velryba
wheel [wíl] kolo
wfld [waild] divoký
witness [witnss] svědek
wolf, -ves [wulf, -vz] vlk
wood [wud] les, dřevo
wooden [wudn] dřevěný
wool [wul] vlna
worth [wá6] stojící za něco, cenný
wrap [rep] zabalit

Y
jacht [jot] jachta
Toafh [júG] mládí, mládež

Z
aenith [zeniB] zenit, vrchol
aero [ziarau] nula
lip code [zip ksud] U S poštovní směrovací číslo
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