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Úvodem
Tento anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník je
praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů,
která upoutá především formátem vhodným pro cestování či
do školy. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní
překlady nenáročných textů. Obsahuje více než 35.000 hesel a
cca. 80.000 jejich ekvivalentů. Slovní zásoba byla vybírána tak, aby
respektovala frekvenci užití. Je tedy zacílena na nejčastěji užívaná
slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka.
Kromě samotných překladů je základní frazeologie rozšířena
o ustálené obraty a fráze, doplňkové informace a upřesňující
významy, které uživateli pomohou vybrat nejvhodnější výraz.
Předností slovníku je výslovnost všech základních anglických
hesel jak v anglicko-české části, tak i v části česko-anglické.
Slovník je doplněn přílohou obsahující mluvnické minimum
a konverzaci zaměřenou na fráze a spojení, které uživateli
pomohou domluvit se v nejrůznějších situacích. Příloha odděluje
anglicko-český heslář od hesláře česko-anglického.
Věříme, že vám bude slovník užitečným pomocníkem.
Autoři
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Použité zkratky
abbr
adj
adv
am.
anat.
apod.
archit.
astrol.
astron.
atd.
aut.
biol.
bot.
brit.
círk.
conj
div.
ek.
el.
f
fot.
fyz.
geol.
geom.
hanl.
hist.
hovor.
hud.
chem.
intr
j.č.
jaz.
let.
liter.

zkratka
přídavné jméno
příslovce
americký
anatomie
a podobně
architektura
astrologie
astronomie
a tak dále
automobilizmus
biologie
botanika
britský
církevní
spojka
divadlo
ekonomika
elektrotechnika
rod ženský
fotografování
fyzika
geologie
geometrie
hanlivý
historie
hovorový
hudba
chemie
citoslovce
jednotné číslo
jazykověda
letectví
literatura

m
mat.
med.
n
náb.
noun
num
opt.
part
phr
pl
polit.
pomn.
prep
pron
prům.
přen.
psychol.
rad.
ryb.
slang.
sport.
stav.
tech.
TV
um.
vb
voj.
vulg.
výp.
zejm.
zool.
žel.

rod mužský
matematika
medicína
rod střední
náboženství
podstatné jméno
číslovka
optika
částice
fráze
plurál
politika
pomnožný
předložka
zájmeno
průmysl
přeneseně
psychologie
radiová technika
rybářství
slangový
sportovní
stavebnictví
technika
televizní technika
umění
sloveso
vojenství
vulgární
výpočetní
technika
zejména
zoologie
železnice

8

Práce se slovníkem
adresa f address 
Heslo je psáno tučně, překlad
chyták m catch , snag  obyčejným řezem písma.
motive  noun motiv

Přepis výslovnosti je uveden
u každého základního hesla,
a to v hranatých závorkách.
(k výslovnosti podrobněji viz
str. 421 - Anglická výslovnost).

ignorovat vb ignore 
V česko-anglické části je
kalhoty f pomn. trousers , upozorňováno na slovesa (vb)
pants 
a podstatná jm. s určením rodu

(m – mužský, f – ženský, n
– střední, pl – plurál, pomn.
– pomnožný).
salvage  noun a záchrana; V anglicko-české části jsou
zachráněné věci b sběr (papíru) určeny u všech základních
( vb zachránit
hesel slovní druhy, přičemž

je-li význam hesla překládán
do češtiny více slovními
druhy, jsou překlady odděleny
symbolem  (zkratky slovních
druhů viz str. 7 – Použité
zkratky).
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maskovat vb a (utajovat) mask Synonymní překlady jednoho
 , conceal  ; voj.
významu jsou odděleny čárkou,
camouﬂage  b (líčit) skupina synonym blízkých
make up 
základnímu tvaru středníkem

a překlady různých významů
tučnou kurzivovou číslicí,
přičemž význam hlavního
hesla je upřesněn v závorce, a
to tučným kurzivovým typem
písma.
mléčn/ý a milk  2 ~á Příkladová slovní spojení jsou
čokoláda milk chocolate b (mlé- uváděna kurzivou za symbolem
kárenský) dairy  2 ~é  a jsou zařazena k patřičnému
výrobky dairy products c heslu.
(mléčně bílý) milky ; (sklo) Symbol tildy (~) nahrazuje
frosted 
hlavní heslo nebo jeho část

(před lomítkem).
magnetism  noun Oborové zkratky a stylistické
a fyz. magnetizmus b neodola- údaje k heslům jsou uváděny
telnost, přitažlivost
kurzivou menší velikostí
myth  noun a mýtus b přen. písma.
výmysl, nepravda

ANGLICKO-ČESKÁ ČÁST

13

Aa
abandon  vb a opustit
(co), nechat (co kde) b vzdát
se (čeho) ( noun bezstarostnost
2 with ~ bezstarostně
abate  vb polevit, opadnout,
utišit se
abattoir  noun jatka
abbey  noun opatství
abbot  noun opat
abbreviate  vb zkrátit
abbreviation  noun
zkratka
abdicate  vb a zříci se
b abdikovat, odstoupit
abdomen  noun břicho
abduct  vb a unést
(násilím) b odtáhnout (sval)
aberration  noun a
úchylka, anomálie, odchylka b
pomatení
abet  vb navádět, napomáhat
abide  vb a snést, vystát
b zůstat
abide by vb dodržovat,
uznávat
ability  noun schopnost;
talent, nadání
abject  adj a ponížený,

about-turn
servilní b ubohý
ablaze  adj planoucí, hořící
2 be ~ být v plameni, hořet
able  adj nadaný, schopný
able-bodied  adj zdatný,
tělesně schopný
abnormal  adj nenormální, abnormální
aboard  adv na palubu;
na palubě
abolish  vb zrušit; odvolat
abolition  noun zrušení;
odvolání
abominable  adj
ohavný, odporný, mizerný
aborigine  noun domorodec, původní obyvatel
abort  vb a med. přivodit
potrat b ukončit, předčasně
zrušit
abortion  noun a potrat
b zrušení
abound  vb hojně se
vyskytovat, překypovat 2 ~
with sth oplývat čím
about  adv a asi, přibližně,
okolo 2 There’s ~ forty parking
spaces. Je tam asi čtyřicet parkovacích míst. b skoro, téměř
c sem a tam ( prep o (kom/čem),
ohledně (koho/čeho), na (koho/co)
2 He told me ~ his friend. Říkal
mi o své přítelkyni.
about-face  noun obrat
o 180°, obrat čelem vzad
about-turn  noun obrat
o 180°, obrat čelem vzad

above
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above  adv a nahoře; naho- absorb  vb a absorbovat,
ru; výše b shora, výše (uvede- pohlcovat, vstřebat b (z)mírnit,
no) ( prep a přes (co) , více (z)tlumit
než (co) b nad (kým), nadřazený, absorption  noun
nadřízený ( adj shora uvedený a absorpce, pohlcení b nasávání
2 ~ all především
(kapaliny) c zaujetí, ponoření se
above board  adj čestný; d utlumení
abstain  vb zdržet se
korektní, správný (chování)
abrasive  adj a brusný (čeho); vystříhat se (čeho); nehla(papír) b hrubý, neomalený ( sovat
abstract  adj abstraktní,
noun brusivo
abreast  adv vedle sebe, teoretický ( noun a abstraktní
bok po boku 2 keep ~ of držet dílo b obsah, výtah
krok s čím
absurd  adj nesmyslný,
abroad  adv a v zahraničí, absurdní, směšný
v cizině; do zahraničí, do ciziny abuse  noun a nesprávné
b na věřejnosti, mezi lidmi
užívání, zneužívání b týrání
abrupt  adj a náhlý, c urážky, nadávky 2 drug ~
nečekaný b ostrý, strmý; strohý narkomanie ( vb a zneužívat
abruptly  adv a náhle, b týrat c urážet (koho), nadávat
neočekávaně, prudce b stroze
(komu)
abscess  noun med. absces, abusive  adj urážlivý,
hnisavé ložisko
hanlivý, vulgární (mluva)
absence  noun a nepří- abysmal  adj hrozný,
tomnost, absence b nedostatek
otřesný, děsný
absent  adj nepřítomný
abyss  noun propast
absent-minded  AC noun abbr (alternating current)
střídavý proud
adj duchem nepřítomný, nepoacademic  adj a
zorný, roztržitý
absolute  adj a abso- akademický, vysokoškolský,
lutní, úplný, naprostý b absolu- univerzitní b studijní, výzkumný ( noun vysokoškolský učitel,
tistický (monarchie)
absolutely  adv úplně, univerzitní učitel
naprosto, absolutně 2 ~ not! academy  noun akadeV žádném případě! Vyloučeno!
mie
absolve  vb zprostit, accelerate  vb a
osvobodit
zrychlit, urychlit b přidat plyn
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acceleration               
noun a zrychlení, urychlení b
akcelerace (vozidla)
accelerator  noun
pedál plynu (v autě)
accent  noun přízvuk; označení přízvuku; důraz (na co)
accept  vb a přijmout,
akceptovat b uznat c smířit
se, tolerovat
acceptable  adj přijatelný
acceptance  noun
přijetí; souhlas; akceptace
access  noun přístup, vstup
accessible  adj přístupný, dostupný
accessory  noun příslušenství; doplněk ( adj přídavný
accident           noun a
neštěstí, nehoda 2 ~ insurance
úrazové pojištění b náhoda 2
by ~ náhodou
accidental  adj náhodný, nahodilý; neúmyslný
accidentally  adv
náhodně, náhodile; neúmyslně
acclaim  noun uznání,
chvála ( vb uznávat, chválit,
vychvalovat
accommodate  vb
a mít kapacitu b ubytovat
(koho) c vyhovět, přizpůsobit
(se)
accommodating  adj
úslužný, ochotný, nápomocný
accommodation 

accuracy

noun ubytování, bydliště
accompany  vb a

doprovodit (koho) b přiložit
accomplice  noun spolupachatel, spoluviník
accomplish  vb a
uskutečnit, vykonat b dosáhnout (čeho)
accomplished  adj
vynikající, skvělý, perfektní
accomplishment 
noun a výkon, výsledek b splnění; provedení
accord  noun dohoda;
shoda, souhlas 2 of his own ~
dobrovolně ( vb poskytnout;
udělit; shodovat se, korespondovat
accordingly  adv podle
toho; tudíž, proto
account  noun a účet,
konto 2 ~ number číslo účtu, číslo
konta b záznam, zpráva, popis
2 on no ~ v žádném případě
account for vb
zdůvodnit, vysvětlit; být příčinou
accountable  adj
zodpovědný (za co)
accountancy  noun
účetnictví
accountant  noun
účetní
accumulate  vb
(na)shromáždit; (na)hromadit se
accuracy  noun správnost,
výstižnost; přesnost

accurate
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accurate  adj přesný, dit si (co); osvojit si, nabýt (co)
správný, bezchybný
acquisition  noun získáaccusation  noun obvi- ní (čeho); nabytí (čeho); přírůstek;
nění, nařčení
akvizice
accuse  vb obvinit, na- acquit  vb zprostit viny,
řknout (koho z čeho); obžalovat osvobodit 2 ~ oneself well
(koho z čeho)
osvědčit se
accustom  vb navyknout acquittal  noun zproštění
(čemu)
viny
accustomed  adj při- acre  noun akr
vyklý (čemu)
acrid  adj ostrý, štiplavý,
ace  noun eso (v kartách; tenise) palčivý
( adj vynikající
acrobat  noun akrobat,
ache  noun a bolest b touha artista
( vb a bolet b prahnout (po across  prep přes, napříč
čem) 2 My head ~s. Bolí mě (čeho); na opačné straně ( adv
hlava.
napříč; na druhé straně 2 to run
achieve  vb dosáhnout, ~ přejít na druhou stranu
docílit
act  noun a čin, skutek b
acid  adj kyselý ( noun přetvářka, předstírání 2 put on
kyselina
an ~ hrát divadýlko, předstírat
acknowledgement  ( vb jednat; řídit se (čím); chovat
noun a uznání, přiznání b oceněse (jak); fungovat jako (kdo/ co)
ní, uznání c potvrzení příjmu
acting  adj úřadující, zastuacne  noun akné, trudovitost pující ( noun herectví; hraní
acorn  noun žalud
action  noun a čin, akce, jedacoustic  adj a akus- nání b bitva c žaloba, opatření
tický, zvukový b sluchový ( 2 take ~ jednat, podniknout
kroky
noun akustika
acoustics  noun aku- activate  vb uvést do chostika
du, aktivovat
acquaint  vb seznámit, active  adj aktivní, činoobeznámit (koho s čím)
rodý; bystrý
acquaintance  noun actively  adv aktivně
a známost b známý (člověk) c (konat)
znalost (čeho)
activity  noun aktivita,
acquire  vb získat, poří- činnost
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adjust
adder  noun zmije
addict  noun a narkoman
b nadšenec, fanoušek
addicted  adj závislý
(na čem), propadlý (čemu)
addiction  noun závislost;
sklon; narkomanie
addictive  adj návykový
addition  noun a přídavek,
dodatek b připojení, přístavba
c zvětšení, zvýšení 2 in ~
kromě toho, mimoto 2 in ~ to
sth kromě čeho, mimo co
additional  adj dodatečný,
doplňkový
additive  noun přísada
address  noun adresa, bydliště ( vb a adresovat, poslat
(komu co) b pronést projev
adept  adj zkušený, zběhlý,
obratný ( noun odborník, mistr
adequate  adj dostatečný,
přiměřený
adhere  vb a dodržovat
(co) b lnout (k čemu)
adhesive  noun lepidlo (
adj přilnavý, lepivý, adhezní
adjacent  adj přilehlý,
sousední, sousedící (s čím)
adjective  noun přídavné
jméno, adjektivum
adjourn  vb odložit;
přerušit; skončit; odročit
(divadelní)
adaptor  noun adaptér; adjudicate  vb rozhorozdvojka (zásuvka)
dovat; posuzovat
add  vb a přidat co (k čemu) b adjust  vb přizpůsobit se
sečíst, dávat dohromady
(čemu), upravit, seřídit

actor  noun herec
actress  noun herečka
actual  adj a skutečný,
opravdový b současný
actually  adv ve skutečnosti; totiž, vlastně
acumen  noun postřeh
acupuncture  noun
akupunktura
acute  adj a akutní, naléhavý, náhlý, vážný b pronikavý
c ostrý d bystrý
ad  noun abbr inzerát
A. D. adv abbr (Anno Domini) našeho letopočtu, po Kristu
ad hoc  adj k tomuto
účelu
ad lib  vb improvizovat (
adv improvizovaně, spatra ( noun
improvizace
ad nauseam  adv do
omrzení, do nekonečna
adamant  adj neústupný
adapt  vb přizpůsobit
se (čemu), zvyknout si (na co);
upravit (co), modifikovat (co);
adaptovat se
adaptable  adj přizpůsobivý, adaptabilní
adaptation  noun
a adaptace, přizpůsobení b
úprava, přepracování, adaptace

adjustable
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adjustable  adj nasta- osvojení b přijetí, převzetí c
vitelný, upravitelný
schválení
administer  vb a adore  vb obdivovat (koho,
spravovat, vést, řídit, vykonávat co); zbožňovat, milovat, uctívat
b zadat (úkol) c podat (lék)
(koho)
administration  adorn  vb (o)zdobit, (z)krášnoun administrativa, správa, řílit (co)
zení
adrift  adj a nezakotvený
administrative  adj (loď), unášený (větrem) b neovláadministrativní, správní
daný c zmatený d osamocený
administrator  adult  noun dospělý (člověk),
noun správce
dospělec ( adj dospělý, vyzrálý
admiration  noun adultery  noun cizoobdiv
ložství
admire  vb obdivovat adulthood  noun dospě(koho/co) ; chválit (koho/co) ; lost
kochat se (čím)
advance  vb a postoupit,
admirer  noun obdivo- pokročit, zlepšit se b přibližovat
vatel, ctitel
se c půjčit (komu co) d uspíšit
admission  noun a vstup, (termín) e zvýšit (ceny) ( noun
přístup 2 ~ fee vstupné b přijetí a postup b pokrok c záloha
c přiznání d vstupné
d zlepšení e zvýšení (cen)
admit  vb a vpustit (koho f útok 2 in ~ předem ( adj
kam) b připustit (co), uznat (co) předběžný
c přijmout (kam)
advanced  adj a pokroado  noun povyk, zdržování
čilý b rozvinutý, vyspělý (země);
adolescence  noun ado- pokrokový
lescence, dospívání
advantage  noun výhoadolescent  adj adoles- da; užitek; převaha 2 take ~ of
centní, dospívající, pubertální, sth využít čeho
mladistvý ( noun ado lescent, advantageous  adj
dospívající, puberťák, mladistvý výhodný (pro co)
adopt  vb a adoptovat, adventure  noun dobroosvojit si b přijmout, převzít družství; riskantní operace
c zavést (co) d odhlasovat, adventurous  adj
zaujmout (stanovisko)
riskující; podnikavý
adoption  noun a adopce, adverb  noun příslovce
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adversary  noun soupeř,
protivník, sok
adverse  adj nepříznivý;
nepřátelský; odmítavý
adversity  noun nepřízeň
osudu
advert  noun abbr brit. reklama, inzerát
advertise  vb a dělat
reklamu, propagovat; inzerovat
b rozhlašovat, dát na vědomí
advertisement  noun
reklama, inzerát
advertiser  noun
inzerent
advertising  noun reklama, inzerce
advice  noun rada, doporučení
advisable  adj doporučitelný, vhodný
advise  vb a (po)radit
(komu co), doporučit (komu co)
b zrazovat (od čeho) c poradit
(komu) d oznámit (co)
adviser  noun poradce,
rádce
advocate1  noun a zastánce, stoupenec, obránce b právní
zástupce, advokát
advocate2  vb zastávat se
(čeho); obhajovat
aerial  adj vzdušný; letecký
(snímek); visutý ( noun anténa
aerobics  noun aerobik
aeroplane  noun letadlo
aesthetic  adj estetický

after
afar  adv daleko, v dálce
affable  adj vlídný, laskavý,
přívětivý, přátelský
affair  noun záležitost, věc;
událost; aféra
affect  vb a ovlivnit (koho),
působit b dojmout (koho) c
předstírat
affected  adj a předstíraný
b afektovaný c postižený d
dojatý (čím)
affection  noun a afekt;
láska b náklonnost, sympatie
affectionate  adj laskavý, milující, oddaný
afﬁliated  adj přidružený,
připojený, přičleněný, sesterský
(společnost)

afﬁnity  noun a sympatie
b podobnost, příbuznost
afﬂict  vb postihnout (koho
čím)

afﬂuence  noun bohatství,
blahobyt
afford  vb a dovolit si, dopřát
si b poskytnout, umožnit
afloat  adv na vodě, na
hladině; nad vodou; ve vzduchu
afoot  adv v přípravě 2
there is something ~ něco se
připravuje
afraid  adj ustrašený,
polekaný; ustaraný 2 Don’t be
~ (of it). Neboj se (toho).
Africa  noun Afrika
after  prep a (místně)
za 2 go ~ them jít za nimi

aftermath
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b (časově) po 2 right ~ aggression  noun agrese,
breakfast hned po snídani c útok
(následující) za, po (čem) d (za aggressive  adj a agresivkým, ve stopách koho) 2 Go ~ ní, útočný b důrazný c průbojný
him. Jdi za ním. ( adv a (místně) d podnikavý e soutěživý
vzadu b (časově) později, potom agile  adj hbitý, čilý, svižný
agitation  noun a agitace
( conj až, když
aftermath  noun nás- b znepokojení c míchání
ago  adv před (časově) 2 How
ledky
afternoon  noun odpo- long ~? Jak je to dlouho?
agony  noun utrpení, muka,
ledne
afters  noun hovor. moučník, agónie (předsmrtná); křeč 2 die
in ~ umřít v bolestech
dezert, zákusek
after-shave (lotion)  agree  vb a (with sb/ sth)
souhlasit (s kým , čím) , zastá noun voda po holení
afterwards  adv pozdě- vat stejný názor b (to sth)
svolit (k čemu) c shodovat se,
ji, potom
again  adv znovu, opět, dohodnout se, domluvit se d
schválit, odsouhlasit (návrh)
zas(e)
against  prep proti (komu/ agreeable  adj příjemný,
potěšující, sympatický
čemu); vůči (komu); v rozporu s
age  noun a věk, stáří 2 ~ agreed  adj dohodnut,
group věková skupina b doba, odsouhlasen
epocha 2 come of ~ dosáhnout agreement  noun soudospělosti ( vb a (ze)stárnout hlas; dohoda; smlouva 2 peace
~ mírová dohoda
b zrát (víno)
agency  noun agentura; agricultural  adj
zemědělský
vládní organizace
agenda  noun agenda, agriculture  noun
zemědělství
program jednání
agent  noun a zástupce, ahead  adv vpředu; dopředu;
kupředu; v předstihu 2 go right
jednatel b agent c špión
aggravate  vb a zhoršit, ~ jít rovně
aid  noun a pomoc, výpomoc
ztížit b rozzlobit
aggregate  noun souhrn, b pomůcka 2 in ~ of ve prospěch
nakupení ( vb nakupit, nahro- (koho, čeho) ( vb pomoci; podporovat
madit ( adj úhrnný, celkový
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AIDS  noun abbr (acquired
immune deficiency syndrome)
AIDS, syndrom získaného selhání
imunity
ailing  adj churavý
ailment  noun onemocnění
aim  vb a zamířit, zacílit
b zaměřit se (na koho) c
usilovat (o co) ( noun a úmysl,
cíl 2 achieve the ~ dosáhnout
cíle b zacílení
aimless  adj bezcílný,
marný
aimlessly  adv bez cíle,
marně
air  noun a vzduch, ovzduší;
éter b letecká doprava 2 by
~ letecky 2 ~ hostess letuška,
stevardka ( vb ventilovat; vyvětrat; vyjádřit
airbed  noun nafukovací
matrace
aircraft  noun letadlo,
letoun
airﬁeld  noun letiště
airgun  noun vzduchovka
airmail  noun letecká pošta
2 by ~ leteckou poštou
airplane  noun am. letadlo
airport  noun letiště
airspace  noun vzdušný
prostor
airstrip  noun startovací/
přistávací dráha
airtight  adj vzduchotěsný
airy  adj vzdušný, větraný

alive
aisle  noun ulička (mezi sedadly)
2 přen. There is no hurry to walk
down the ~. Do ženění není třeba
se hnát.
ajar  adj pootevřený
alarm  noun a alarm,
poplach 2 alarm clock budík
b úzkost c poplašné zařízení
( vb znepokojit (koho), vyděsit
(koho)

album  noun album
alcohol  noun alkohol,
líh
alert  adj bdělý, čilý, ostražitý
( noun poplach, pohotovost ( vb
upozornit (koho na co), varovat
(koho před čím)

alias  adv alias, neboli (
noun pseudonym; falešné jméno
alibi  noun alibi; výmluva
alien  noun cizinec; přistěhovalec; mimozemšťan ( adj
cizí
alienate  vb a ztratit (čí)
podporu b znepřátelit si (koho)
alight  adj a hořící, zapálený
b osvětlený ( vb a snést se,
přistát b vystoupit
align  vb a seřadit b seřídit
(stroj)

alike  adj podobný (
adv stejně, podobně 2 look ~
vypadat stejně
alimony  noun výživné,
alimenty
alive  adj živ, naživu; plný
života; existující

all
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all  adj a všichni, všechny, allow  vb dovolit, povolit;
všechna 2 ~ of the girls všechny nechat, připustit
dívky b veškerý, celý, všechen allow for vb počítat
2 ~ of the letters všechny dopisy (s čím), vzít v úvahu (co)
c (o časovém období) celý 2 ~ allowance  noun a příspěday/night celý den/ noc ( adv vek, podpora; kapesné b sleva
a úplně, docela, naprosto b c tolerance 2 ~s for sth brát
nějak (zdůraznění vlastnosti) ( v úvahu co
alloy  noun slitina
pron všechno, vše; všichni
all right  adj dobrý, all-time  adj rekordní;
v pořádku ( adv dobře, v pořád- nejlepší; absolutní
alluring  adj svůdný,
ku; tak dobrá; v pohodě
allegation  noun obvině- přitažlivý, lákavý
ally  noun spojenec, příznivec
ní (z čeho)
allege  vb tvrdit, uvádět, almighty  adj a všemoprohlásit
houcí b hrozný (hádka)
allegedly  adv údajně
almond  noun mandle
allegiance  noun věrnost, almost  adv skoro, téměř
loajálnost
alone  adj sám, samotný;
allergic  adj (to sth) samotní 2 leave sb ~ nechat
někoho o samotě ( adv sám,
alergický (na co)
allergy  noun alergie, osamocen
along  prep po; podél, podle,
averze
alleviate  vb ulehčit, u ( adv určitým směrem, dále,
zmírnit, zmenšit
vpřed 2 She walked ~ the street
alley  noun ulička, cesta, alej
alone. Šla sama po ulici.
alliance  noun spojenectví, aloof         adj odměřený,
aliance, spolek
rezervovaný, chladný (člověk)
allied  adj spojenecký ( adv stranou, opodál
aloud  adv nahlas, hlasitě
(vojska)
alphabet  noun abeceda
all-in  adj se vším všudy
allocate  vb přidělit, alphabetical  adj
rozdělit
abecední
allot  vb přidělit, určit; alpine  adj alpský, vysokorozdělit
horský
allotment  noun přidě- Alps  noun pl 2 the ~ Alpy
lení, příděl, díl, dávka
already  adv už, již
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alright  adj dobrý, v pořádku ( adv dobře, v pořádku,
správně; tak dobrá; v pohodě
Alsatian  noun německý
ovčák, vlčák
also  adv také, rovněž;
mimoto
altar  noun oltář
alter  vb (z)měnit se; upravit
alteration  noun a
změna b úprava, adaptace
alternate1  adj střídavý;
jiný, alternativní 2 on ~ days
každý druhý den
alternate2 vb střídat se
alternative               adj
alternativní, jiný ( noun alternativa, jiná možnost, volba
although  conj ačkoliv,
třebaže, přestože
altitude  noun nadmořská
výška
alto  noun alt (hlas)
altogether  adv úplně,
celkem, vcelku, naprosto, zcela
aluminium  noun hliník
always  adv vždy, vždycky;
stále, pořád
a.m. abbr (ante meridiem)
adv dopoledne
amalgam  noun a amalgám b směs
amalgamate  vb a
spojit (se), sloučit (se) b chem.
amalgamovat
amass  vb (na)hromadit,
(na)shromáždit

amiable
amateurish  adj amatérský, neprofesionální
amaze  vb udivit (koho);
ohromit (koho) 2 be ~d (at) sth
divit se čemu
amazement  noun
překvapení, údiv, úžas
amazing  adj úžasný,
vynikající
ambassador  noun
velvyslanec
amber  noun jantar
ambiguity  noun dvojznačnost, nejasnost
ambiguous  adj dvojznačný, dvojsmyslný; nejasný
ambition  noun a ambice, ctižádost b touha
amble  vb loudat se, jít pomalu
( noun chůze, loudání se
ambulance  noun ambulance, sanitka
ambush  noun a nástraha
b přepadení ( vb přepadnout
ze zálohy
amenable  adj přístupný
(čemu); poddajný
amend  vb pozměnit,
opravit, doplnit, napravit
amendment  noun
a dodatek b novela zákona
c zlepšení
America  noun Amerika
American  adj americký ( noun Američan
amiable  adj laskavý,
přátelský

amicable
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amicable  adj přátelský, anarchy  noun anarchie,
kamarádský
bezvládí
amiss  adj špatný 2 There’s anatomy  noun anatomie,
something ~. Tady něco neklape. stavba těla; pitva
ammonia  noun amoniak, ancestor  noun předek,
čpavek
předchůdce
ammunition  noun anchor  noun a kotva
a střelivo, munice b argumenty b opora, jistota, útočiště ( vb
a zakotvit; upevnit (co k čemu)
(proti čemu)
amnesty  noun amnestie
b podpořit
among  prep mezi, obklopen anchovy  noun ančovička,
sardel
(kým/čím)
ancient  adj antický,
amoral  adj amorální
amorous  adj zamilo- starověký, starobylý; starý
ancillary  adj pomocný,
vaný
amount  noun částka, doplňkový
obnos, suma; množství ( vb činit, and  conj a 2 ~ so on a tak
stát (kolik); rovnat se (čemu)
dále 2 Try ~ come. Snaž se
přijít.
ampere  noun ampér
amphibian  noun obojži- anew  adv znovu; nově;
velník
jinak
ampliﬁer  noun zesi- angel  noun anděl; miláček
lovač
anger  noun rozčilení,
amuse  vb pobavit, obve- zlost, hněv, zuřivost ( vb rozčílit,
selit, rozptýlit
(roz)hněvat, zlobit
anaemia  noun anémie, angle  noun a úhel; hrana,
chudokrevnost
roh b stanovisko ( vb rybařit,
analogy  noun obdoba, chytat ryby na udici
angler  noun rybář
analogie, podobnost
analyse  vb analyzovat, angry  adj rozhněvaný,
rozebrat
rozčilený 2 be ~ zlobit se
analysis  noun analýza, anguish  noun muka,
rozbor
útrapy; úzkost
analytical  adj ana- angular  adj hranatý
lytický
(obličej); kostrbatý (písmo)
analyze  am. vb analyzo- animal  noun a zvíře;
vat, rozebrat
živočich b bestie ( adj živo-
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čišný; zvířecí
animate  adj živý, živoucí
(  vb oživit; animovat
animated  adj a živý,
čilý b kreslený, animovaný (ﬁlm)
animosity  noun odpor,
nevraživost, nepřátelství
aniseed  noun anýz (koření)
ankle  noun kotník
annexe  noun a přístavba
b přídavek, doplněk c příloha
annihilate  vb a zničit,
rozdrtit b vyhladit (populaci)
anniversary  noun
výročí
announce  vb oznámit,
zveřejnit, inzerovat
announcement  noun
zpráva, oznámení; inzerát
announcer  noun
hlasatel
annoy  vb dráždit, otravovat,
jít na nervy
annoyance  noun rozmrzelost, naštvání, podrážděnost
annoyed  adj rozmrzelý,
mrzutý
annoying  adj mrzutý,
otravný
annual  adj každoroční,
roční ( noun ročenka
annul  vb zrušit, anulovat,
odvolat
anonymous  adj
anonymní
anorak  noun větrovka
(bunda)

anticipation
another  adj další, ještě
jeden; jiný
answer  noun odpověď;
řešení ( vb a odpovědět; reagovat; vyřešit b 2 ~ the door
otevřít dveře
answer back  vb
odmlouvat
answer for vb
zodpovídat se, nést následky (za
co), ručit (za)
answerable  adj (z)odpovědný (za co/komu)
answering machine 
 noun telefonní záznamník
ant  noun mravenec
antagonism  noun
nepřátelství, odpor
antagonize             vb
znepřátelit si (koho)
Antarctic  noun 2 the
~ Antarktida
antenatal  adj prenatální, předporodní
antenna  noun anténa;
tykadlo
anthem  noun hymna
anthology  noun výbor,
soubor, antologie
anti-  pref protiantibiotic  noun antibiotikum
antibody  noun protilátka
anticipate  vb očekávat;
předvídat; předbíhat
anticipation  noun
očekávání; naděje

anticlockwise
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anticlockwise  adv mimochodem
proti směru hodinových ručiček anywhere  adv někde,
antics  noun pl opičky, kdekoli, někam; nikde
kašpařiny
apathy  noun apatie, lhostejantiquated  adj nost, otupělost
zastaralý, překonaný
ape  noun opice ( vb napodoantique  noun a starožit- bovat (koho), opičit se (po kom)
nost 2 ~ shop starožitnictví b aperitif  noun aperitiv
antické umění ( adj antický; aperture  noun otvor,
starožitný
štěrbina
antiquity  noun a apex  noun vrchol; vyvrchostarožitnost b starověk, antika
lení (kariéry)
antiseptic  adj antisep- a p i e c e         a d v z a k u s ;
tický, dezinfekční
za osobu
a n t i s o c i a l              a d j apologize  vb omluvit
protispolečenský, antisociální; se (komu za co)
samotářský
apology  noun omluva
anus  noun řiť, anus
apostle  noun apoštol
anxiety  noun úzkost, apostrophe             noun
tíseň, znepokojení
apostrof
any  adj a nějaký (v tázacích appal  vb zděsit, konstera podmínkových větách) 2 Have novat
you ~ children? Máte nějaké appalling  adj strašný,
děti? b žádný (v zá po ru) 2 děsný, hrozný
I haven’t ~ money. Nemám žádné apparatus  noun a
peníze. c kterýkoliv, jakýkoliv, aparát, přístroj b aparatura, vykaždý 2 at ~ rate v každém bavení c ústrojí
případě ( pron a nějaký, někdo apparel  noun šaty, oděv
(v tázacích větách) b žádný c apparently  adv zřejmě,
poněkud, ještě d už ne, nijak, zdánlivě
o nic
apparition  noun zjevení,
anybody  pron někdo; přízrak
nikdo
appeal  vb a apelovat,
anyhow  adv jakkoliv
obrátit se (na) b odvolat se,
anything  pron něco, protestovat; líbit se (komu)
cokoli; nic
appealing  adj přitažlivý,
anyway  adv beztak, stejně; atraktivní; prosebný
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appear  vb a zdát se,
jevit se; vypadat b objevit se,
zjevit se c vystupovat, hrát
2 It ~s unfair to me. Zdá se mi
to nespravedlivé.
appearance  noun a
vystou pení (na veřejnosti) b
vzhled, zevnějšek c objevení se
appease  vb uklidnit, utišit;
uspokojit
appendix  noun a slepé
střevo, apendix b dodatek
appetite  noun chuť (k jídlu), apetit
appetizer  noun předkrm; aperitiv
appetizing  adj chutný;
lákavý, přitažlivý
applaud  vb a tleskat,
aplaudovat b schvalovat, souhlasit
applause  noun potlesk,
aplaus
apple  noun jablko
appliance  noun zařízení,
přístroj, aparát
applicable  adj příslušný,
platný, použitelný
applicant  noun žadatel,
uchazeč
application  noun a
žádost (o co), přihláška b použití, využití c píle, snaživost d
aplikace (počítačová)
applied  adj aplikovaný
apply  vb a aplikovat,
použít, upotřebit b týkat se c

approachable
zažádat (o co)
appoint  vb a jmenovat,
ustanovit b určit c vyba vit
(nábytkem)

appointed  adj určený,
stanovený
appointment  noun
jmenování; funkce; úřad
appraisal  noun posouzení,
zhodnocení; odhad
appraise  vb odhadnout,
ocenit
appreciable  adj zjevný
appreciate  vb ocenit;
uvědomovat si; být vděčný
appreciation  noun
uznání, pochopení, smysl; porozumění
appreciative  adj
vděčný
apprehend  vb a
zatknout, dopadnout, zadržet
b pochopit
apprehension  noun
obava; zadržení, zatčení
apprehensive  adj
znepokojený
apprentice  noun učeň,
učedník
apprenticeship  noun
učení; učňovská léta
approach  vb přiblížit
se; navázat kontakt; přistupovat ( noun příchod; přístup,
přístupová cesta
approachable  adj
přístupný; vlídný

appropriate1
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appropriate 1  adj arbitráž, rozhodčí řízení
vhodný, přiměřený; adekvátní, arc  noun oblouk
odpovídající
arcade  noun arkáda;
appropriate 2  vb podloubí
přivlastnit si; vyhradit, přidělit
arch  noun oblouk, klenba;
approval  noun schválení; křivka; podloubí ( vb ohnout,
souhlas
prohnout
approve  vb a schválit; archaeologist  noun
s o u h l a s i t ( s ) b p o t v r d i t , archeolog
uzná vat (koho) 2 Do you ~? archaeology  noun
Souhlasíte?
archeologie
approximate  adj archaic  adj zastaralý
přibližný
archeology  am. noun
approximately  adv archeologie
přibližně, asi
architect  noun architekt,
apricot  noun meruňka
stavitel
April  noun duben
architecture  noun
apron  noun zástěra; rampa architektura, stavitelství
(letiště)
archives  noun pl archiv
apt  adj a výstižný, vhod- Arctic  adj polární 2 the
ný b nadaný, schopný c ~ Arktida
nakloněný, náchylný 2 be ~ ardent  adj vášnivý, vřelý,
to do sth mít sklon k čemu, být žhavý
náchylný k čemu
arduous  adj obtížný,
aptitude  noun nadání, náročný
dispozice, talent
area  noun a oblast, území;
aquarium  noun čtvrť, region; zóna, centrum b
akvárium
rozloha
Aquarius  noun astrol. arena  noun aréna (stadion);
Vodnář
aréna (politická)
aquatic  adj vodní
arguably  adv pravděArab  adj arabský ( noun podobně
Arab
argue  vb tvrdit, debaarable  adj orný
tovat, prohlašovat; obhajovat,
arbitrary  adj svévolný; argumentovat
náladový
argument  noun a arguarbitration  noun ment, důvod b diskuse, debata,
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polemika, spor, kontroverze
argumentative 
adj hádavý
aria  noun hud. árie
Aries  noun astrol. Skopec
arise  vb a nastat, propuknout; objevit se, vzniknout
b vstát
arithmetic  noun aritmetika; počty; výpočet
arm  noun a paže, ruka b
rukáv c opěrka ( vb vyzbrojit
armament  noun výzbroj
armchair  noun křeslo,
pohovka
armed  adj a ozbrojený b
opatřený (čím)
armistice  noun příměří
armour noun obrnění;
pancéřování
armpit  noun podpaždí
armrest  noun opěrka
(sedadla)

army  noun armáda, vojsko;
zástupy
aroma  noun vůně, aroma
aromatherapy 
noun aromaterapie
aromatic  adj aromatický, vonný
around  adv okolo, kolem;
po (celém) (čem) 2 ~ 3 o’clock
asi kolem třetí
arrange  vb zařídit,
připravit, uspořádat; dohodnout
arrangement  noun
a uspořádání, rozestavení b

artiﬁcial
dohoda, úmluva c urovnání
(sporu)

array  noun výběr, soubor;
množství, spousta ( vb seřadit
arrears  noun pl nedoplatky
arrest  vb a zatknout,
zajistit b zarazit (vývoj) ( noun
a zatčení, vazba b zbrždění
(vývoje) 2 under ~ ve vazbě
arrival  noun a příjezd,
příchod b nástup c objevení
arrive  vb a přijet, přistát
b objevit se c narodit se
arrogance  noun arogance,
namyšlenost, domýšlivost
arrogant  adj arogantní,
namyšlený, domýšlivý
arrow  noun šíp; šipka; ukazatel (směru)
arse  noun vulg., brit. prdel, zadek
arsenal  noun arzenál, výzbroj; skladiště zbraní, muniční
sklad
arsenic  noun arzen
arson  noun žhářství
art  noun umění, kultura 2 ~
gallery umělecká galerie
article  noun výrobek, zboží,
artikl; článek, stať;
articulate1  vb a vyslovovat, artikulovat b formulovat,
vyjádřit
articulate2  adj srozumitelný, zřetelný; artikulovaný
artificial  adj umělý;
nepřirozený 2 ~ respiration
umělé dýchání

artisan
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artisan  noun řemeslník asparagus             noun
artist  noun umělec; umělec; chřest
výtvarný umělec; hovor. machr
aspect  noun a aspekt,
artistic  adj umělecký; stránka, zřetel b vzhled
aspiration  noun
umělecky nadaný
artistry  noun umění, usilování, touha
mistrovství
aspire  vb usilovat (o co),
arts  noun pl umění; výtvarné toužit
aspirin  noun aspirin
umění; kultura
as  prep a jako (povolání, ass  noun vulg. a osel b pitofunkce) 2 He works ~ a driver. mec, vůl c prdel 2 vulg. am. kick
Pracuje jako řidič. b jako sb’s ~ poslat koho do prdele
(kdo) ( conj a když, jak(mile), assailant  noun útočník
zatímco (časová) b protože c assassin  noun vrah
jak (způsobová) ( phr (as...as) assassinate  vb zavražstejně jako; tak...jak; pouze až 2 dit
~ soon ~ jakmile 2 ~ such jako assassination  noun
takový 2 ~ far ~ pokud (míra)
vražda
assault  noun útok, napadeasbestos  noun azbest
ascend  vb stoupat, jít ní; přepadení 2 vb napadnout
nahoru; dosáhnout (pozice)
(koho); zaútočit (na koho)
ascending  adj vzestupný assemble  vb shromáždit
ascent  noun výstup; stoupá- (se); sestavit, dát dohromady
assembly  noun a shroní; vzestup
ascertain  vb zjistit
máždění b montáž 2 ~ line
ash  noun a popel b jasan montážní linka
assent noun souhlas (s čím),
(strom)
Asia  noun Asie
schválení (čeho)
aside  adv stranou, do strany assert  vb tvrdit, prohlašovat;
uplatňovat
(ustoupit)
ask  vb a (sb about sth) assertion  noun trvání (na
ptát se, zeptat se (koho na co) b čem); tvrzení; uplatňování
poprosit c pozvat
assess  vb (o)hodnotit,
askance  adv 2 look ~ at odhadnout; určit
sth nevěřit čemu, být podezřívavý assessment            noun
vůči čemu
ohodno cení, posudek; odhad,
asleep  adj spící
výměr
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assessor  noun odhadce;
likvidátor (škody) ; přísedící
soudce
asset  noun klad, přínos;
aktiva
assign  vb zadat, přidělit;
převést, přepsat
assignment  noun úkol,
úloha; zadání; určení
assimilate  vb asimilovat, začlenit (se), integrovat
(se); vstřebat
assimilation  noun
a asimilace, přizpůsobení b
vstřebání
assist  vb asistovat, pomáhat;
podpořit (koho čím)
assistance  noun asistence, pomoc
assistant  noun a asistent,
pomocník b prodavač(ka) c
zástupce ( adj pomocný
associate  vb a sdružovat, spojovat (přátelstvím) b
asociovat c přátelit se, spolčovat
se ( noun společník, partner
(obchodní), spolupracovník ( adj
mimořádný, pomocný
assorted  adj míchaný,
smíšený
assortment  noun
kolekce, sortiment
assume  vb a předpokládat, domnívat se b převzít,
ujmout se, uzurpovat c předstírat
assumption  noun

atheist
a předpoklad, domněnka b převzetí (moci)
assurance  noun a sebedůvěra, sebejistota b ujištění,
ubezpečení
assure  vb a ujistit,
ubezpečit (koho o čem) b zajistit,
zaručit (komu co) c uzavřít
pojištění, pojistit
asthma  noun astma
astonish  vb udivit,
překvapit (koho)
astonishment  noun
údiv, úžas
astound  vb šokovat,
ohromit, uvést v úžas
astray  adv 2 go ~ ztratit
se, zabloudit 2 lead ~ navádět,
napálit koho
astride  adv rozkročmo,
obkročmo
astrologer  noun
astrolog
a s t ro l o g y              n o u n
astrologie
astronaut  noun astronaut
astronomical 
adj astronomický, hvězdářský
(teleskop apod.) ; přen. astro nomický, přemrštěný (cena)
astronomy  noun astronomie
asylum  noun azyl
at   prep v, ve, na při, za
2 We had dinner ~ restaurant.
Měli jsme večeři v restauraci.
atheist  noun ateista

Athens
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Athens  noun Athény
(koho), (za)útočit (na koho) b naathlete  noun atlet, sporto- padnout (nemoc) c kritizovat
vec
( noun a napadení, přepadení
athletic  adj a atletický, b kritika 2 heart ~ srdeční
sportovní b pohyblivý, v dobré infarkt
kondici
attacker  noun útočník
athletics  noun (lehká) attain  vb dosáhnout, docílit;
atletika
povýšit
Atlantic  adj atlantský, attempt  noun pokus ( vb
atlantický 2 the ~ Atlantik
pokusit se (o co), zkusit (co)
atlas  noun atlas
attend  vb a navštěvovat,
ATM noun abbr (auto- chodit (do školy) b pečo vat,
mated teller machine) bankomat
ošetřovat, starat se
atmosphere  noun a attendance            noun
atmosféra, ovzduší b ovzduší a účast, docházka, prezence b
(přátelské), nálada (dobrá)
počet přítomných, návštěvnost
atom  noun atom
attendant  noun a obsluatomic  adj atomový 2 ~ ha, služba, hlídač b návštěvník,
bomb atomová bomba
divák ( adj provázející (co)
atomizer  noun rozpra- attention  a pozornost
šovač
b péče 2 for the ~ of na vědomí
atone  vb odčinit, napravit
(komu), k rukám (koho)
atrocious  adj a otřesný, attentive  adj a pozorný,
hrozný, mizerný b krutý, surový, naslouchající b všímavý
brutální
attic  noun půda, mansarda
attach  vb a připevnit, attitude  noun postoj,
přilepit, přivázat k čemu b stanovisko, názor
přikládat, připisovat (význam)
attorney  noun a advokát,
attaché          n o u n atašé právní zástupce b zmocněnec
(na ambasádě)
attract  vb a přitahovat,
attaché case noun diplomatka, upoutat b lákat, vábit, přitahovat
kufřík
c přitahovat (sexuálně)
attachment  noun attraction  noun a přitaa vztah, sympatie, náklonnost žlivost b kouzlo, půvab c
(ke komu/čemu) b nástavec, příslu- atrakce (turistické)
šenství c připevnění, upevnění attractive  adj atraktivní,
attack  vb a napadnout přitažlivý
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attribute  noun a vlastnost, rys (člověka) b příznak
( vb a přisuzovat (komu/čemu
co), připisovat
au pair  noun au pair
aubergine  noun baklažán,
lilek
auburn  adj kaštanový,
kaštanově hnědý
auction  noun aukce, dražba
( vb (vy)dražit
audacity  noun a odvaha,
smělost, neohroženost b drzost,
troufalost
audible  adj slyšitelný
audience  noun a diváci,
publikum, obecenstvo b diváci
(televize), posluchači (rádia) c
audience
audiovisual  adj
audio vizuální 2 ~ aid audiovizuální pomůcka
audit  noun audit, kontrola
účtů ( vb (z)kontrolovat, (z)revidovat
audition  noun konkurzní
vystoupení ( vb zúčastnit se
konkurzu
auditor  noun auditor,
revizor
augment  vb zvýšit,
zvětšit, rozšířit
August  noun srpen
aunt  noun teta
Australia  noun Austrálie
Austria  noun Rakousko
authentic  adj a auten-

available
tický, pravý, originální b věrohodný
author  noun autor; spisovatel, tvůrce
authoritarian  adj
autoritativní, panovačný
authoritative  adj
a autoritativní, panovačný
b směrodatný
authority  noun a (čelní)
představitel, vedení b úřední
moc, kompetence c odborník
authorize  vb oprávnit,
zmocnit, autorizovat, dát souhlas
auto  am. noun auto, automobil
autobiography 
noun autobiograﬁe
autograph  noun autogram, vlastnoruční podpis ( vb
dát autogram, podepsat se
automatic  adj a automatický, samočinný b bezděčný
2 noun automatická zbraň,
samopal
automation  noun
automatizace, mechanizace
automobile  noun auto,
automobil
autonomy  noun autonomie, samospráva
autumn  noun podzim
auxiliary  adj pomocný,
výpomocný ( noun pomocník,
pomocná síla
available  adj a dostupný, dosažitelný, získatelný
b k dispozici

avalanche
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avalanche  noun lavina aware  adj a 2 be
avenge  vb pomstít (koho/ ~ of sth být si vědom čeho,
uvědomovat si co b vědomý
co)
avenue (Ave.)  noun si, uvědomující si; informovaný,
a ulice, třída, bulvár b alej; mající přehled
awareness  noun a pověstromořadí
average  noun průměr 2 domí, znalost b vnímavost
on ~ v průměru, průměrně ( adj awash  adj zaplavený, pod
průměrný, střední ( vb vypočítat vodou, zatopený (vodou)
průměr, být v průměru
away  adv a pryč b nepříaverage out  vb tomen c stranou
awe  noun úcta, respekt; (posvátdosahovat v průměru
aversion  noun a odpor, ná) hrůza ( vb vzbudit úctu
averze (ke komu/k čemu) b před- awesome  adj a velkolepý,
mět odporu
úchvatný b strašlivý, děsivý
avert  vb a zabránit (čemu), awful  adj strašný, hrozný,
předejít (čemu) b odvrátit příšerný ( adv strašně, hrozně,
ohromně
(od čeho)
avid  adj a horlivý, nadšený awfully  adv strašně, hrozně,
b toužící
příšerně
avocado  noun avo- awkward  adj a nešikádo
kovný, neohrabaný b ošemetavoid  vb a vyhnout se ný, trapný; nevhodný c těžko
(čemu), vyvarovat se (čeho) b ovladatelný
vyhýbat se (komu/čemu), stranit awning  noun markýza,
se (koho/čeho)
plátěná roleta, roleta proti
awake  adj probuzený, slunci
bdící, vzhůru ( vb probudit se, awoke  pt viz awake
procitnout
awoken  pp viz awake
awakening  noun probu- axe  noun sekyra ( vb utnout,
zení, procitnutí, uvědomění si náhle zastavit, náhle ukončit; přen.
dostat kopačky (od partnera)
(čeho)
award  noun a cena, odmě- axis  noun osa
na, vyznamenání, medaile b axle  noun náprava, nosný
kompenzace c pokuta ( vb hřídel, osa
aye  ano, zajisté, kladný hlas
udělit, propůjčit
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bad
backache  noun bolesti
v zádech
backbone  noun a páteř
b opora, pilíř
backﬁre  vb a obrátit
se (proti komu) b předčasně
zapalovat (o autě)
background  noun a
B, b  noun a písmeno B, b zázemí; původ b pozadí, důvod
b hud. nota H c dvojka (šk. vzniku
známka)
backhand  noun bekhend
B-road  noun brit. silnice (úder v tenisu)
b třídy
backing  noun a podpora,
baby  noun a nemluvně, pomoc b hud. doprovod
batole 2 am. baby carriage kočá- backlash  noun odpor,
rek 2 baby food dětská výživa negativní reakce
b mládě
backlog  noun nedodělky,
baby-sit  vb (po)hlídat resty
někomu dítě
backpack  noun batoh,
baby-sitter  noun do- ruksak
mácí opatrovnice dítěte
backside  noun zadnice,
bachelor  noun a svo- hovor. zadek
bod ný muž b starý mládenec backstage  noun zákulisí
c bakalář humanitních oborů
( adv v zákulisí, do zákulisí
back  noun a záda; hřbet backstroke  noun znak
b zadní část, zadní strana (čeho) (plavecký styl)
c opěradlo d sport. obránce, backup  noun a podpora,
bek ( adj a zadní b odlehlý c zabezpečení b výp. záloha
prošlý ( adv a dozadu, zpátky backward  adj a zpětný
b zpátky, nazpět c opodál ( vb (pohyb) b zaostalý, opožděný
a couvat b vytratit se
(vývoj)
back out  vb vycouvat backwards  adv a doza(z čeho) , vykroutit se (z čeho) , du, zpět b pozpátku
vyvléci se (z čeho)
bacon  noun slanina
back up vb a podpořit bad  adj a špatný, zlý;
b poskytnout pomoc c výp. zlobivý b strašný, hrozný c
zálohovat
nekvalitní d vážný

Bb

badge
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badge  noun odznak; symbol 2 ~ powder prášek do pečiva
b pálení; vypa lování ( adj
badger  noun jezevec
badly  adv a špatně, zle rozžhavený
b hrozně c vážně d nutně, balance  vb balancovat,
naléhavě 2 be ~ off být na tom držet v rovnováze; vyrovnávat,
vyvažovat (co čím); být vyvážený
špatně (ﬁnančně)
badminton  noun bad- ( noun rovnováha, balanc;
vyváženost, rovnováž nost;
minton
bad-tempered  adj bilance; zůstatek; váha 2 lose
one’s ~ ztratit rovnováhu
nevrlý, mrzutý, popudlivý
baffle  vb zmást, vyvést balanced  adj vyrovnaný;
vyvážený
z míry
bag  noun a sáček, pytel b balcony  noun balkon
taška, brašna, kabela c hovor. bald  adj a plešatý, hološkatule, baba (o ženě) ( vb sebrat, hlavý b ojetý (pneumatika) c
vyfouknout (co) (ostatním); ulovit bezvýznamný ( vb plešatět
bale  noun žok; balík
2 ~s of hodně, spousta
baggage  noun zavazadla, ball  noun a míč; míček b
bagáž 2 ~ allowance povolená koule, kulička, klubko c ples,
bál ( vb a smotat, zmuchlat
váha zavazadla
b obalit (se) (sněhem)
bagpipes  noun pl dudy
bail  noun a kauce, záruka ballet  noun balet
b propuštění na kauci ( vb pro- balloon  noun a balón;
balónek b baňka ( vb vzrůst,
pustit na kauci
bailiff  noun práv. brit. soudní narůst, vyletět
vykonavatel; brit. správce; práv. ballot  noun a hlasování;
volba b hlasovací lístek
am. soudní zřízenec/sluha
bait  noun návnada; vnadidlo; ballpoint pen  noun
lákadlo, vábnička ( vb nasadit propisovací tužka, propiska
ballroom  noun taneční
návnadu; dobírat si (koho)
bake  vb péct; vypálit ( noun sál
Baltic  adj baltský, pobaltzapečená směs (masa)
baker           noun pekař, ský 2 the ~ Sea Baltské moře
bamboo  noun bambus
pekařství
bakery  noun pekárna, ban  noun zákaz (čeho) ( vb
zakázat (komu co)
pekařství
baking  noun a pečení banana  noun banán
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band  noun a kapela, skupina (hudební) b pás, pásek,
proužek, stuha c obruč
bandage  noun obvaz,
obinadlo ( vb obvázat, upevnit
obvaz
bandit  noun bandita,
lupič
bandy  vb vyprávět si;
vyměňovat si (názory)
bang  noun a bouchnutí,
třísknutí b výstřel c rána, úder
( vb bouchnout, třísknout, praštit
(dveřmi)

bangle  noun náramek
banish  vb vypovědět,
vyhostit, vyhnat, vypudit
banister noun zábradlí
bank  noun a banka 2
~ account bankovní účet 2 ~
statement výpis z bankovního
účtu 2 ~ card bankoma tová
karta b zásoba, rezerva c
břeh d mělčina e svah, násep,
pahorek f pódium g ponk
banker  noun bankéř
banking  noun bankovnictví
banknote  noun bankovka
bankrupt           adj a
v úpadku, insolventní, bankrotující 2 go ~ zkracho vat b
ožebra čený; zchudlý ( vb
zruinovat, přivést na mizinu (
noun bankrotář, úpadce
bankruptcy  noun úpadek, bankrot, platební neschop-

bargain
nost
banner  noun transparent,
banner
baptism  noun křest
baptize  vb (po)křtít
bar  noun a výčep, bar,
taver na, vinárna b barový
pult c tyč, prut (kovový) d
tabulka (čokolády) e kostka
(ledu) f zábrana, závora g mříž
( vb zatarasit; zavřít na závoru;
zamřížovat
bar code  čárový kód
barbaric  adj barbarský,
primitivní; krutý
barbecue  noun rožeň
(na opékání masa); piknik (s opékáním masa) ( vb opékat maso
na rožni
barber  noun holič
bare  adj a nahý, obnažený b bosý c holý (stěna) d
prázdný (pokoj) e pustý ( vb
obnažit, odhalit, odkrýt, ukázat
bareback  adv bez sedla
2 ride ~ jezdit na koni bez sedla
barefaced  adj nestoudný,
nestydatý
barefoot  adj bosý ( adv
naboso, bosky
barely  adv sotva, stěží
bargain  noun a smlouva,
dohoda b výhodná koupě
c dobrý prodej ( vb vyjednávat,
smlouvat, handrkovat se (o co)
2 It’s a real ~. To je skoro
zadarmo.

barge
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barge  noun a nákladní říční obhájce (soudu)
člun b výletní loď ( vb vrazit, barrow  noun kolečko,
vpadnout (kam) 2 ~ into sb strčit trakař; dvoukolák
bartender  noun barman
do (koho)
bark  noun a kůra b štěkot barter  vb vyměňovat (zboží)
( vb a štěkat (pes) b štěkat (na ( noun barter, výměnný obchod
base  noun a základ, základna
koho) c pokřikovat
b úpatí (hory) c kořen (nervu)
barley  noun ječmen
barmaid  noun barmanka, d spodek (krabice) e korpus
(dortu) f zázemí rodinné) ( vb
číšnice, výčepní
barman  noun barman, a založit (co na čem) b opírat
se (o co) ( adj a nečestné b
číšník, výčepní
nízké, podlé
barn  noun stodola
baron  noun baron; magnát baseball  noun baseball
baroness  noun baronka basement  noun suterén
baroque  adj a barokní, bash  vb praštit, třísknout,
barokový b složitý, vyumělko- udeřit, uhodit ( noun a párty,
oslava b rána, šupa
vaný ( noun barok, baroko
bashful  adj stydlivý,
barracks  noun kasárna
barrage  noun palba; příval ostýchavý, plachý
basic  adj a základní,
( vb bombardovat (dotazy)
barrel  noun a barel (ropy hlavní, elementární b nezbytný
= 159 litrů) b sud, soudek c basically  adv v podstatě,
hlaveň ( vb plnit do barelů 2 v zásadě
lock, stock and ~ se vším všudy, basil  noun bazalka
basin  noun a umyvadlo b
sakumprásk
barren  adj neúrodný; mísa, miska c povodí
basis  noun základ (čeho);
pustý, vyprahlý
barricade  noun barikáda princip (fungování) 2 on the ~
of sth na základě (čeho)
( vb zabarikádovat, zatarasit
barrier  noun a překážka, bask  vb a slunit se, vyhřízábrana, závora b blokáda c vat se b těšit se c být na výsluní
bariéra d mantinel e oplocení, (zájmu)
basket  noun koš, košík 2
plot ( adj bariérový
barring  prep s výjimkou, ~ case vyřízený člověk
basketball  noun basketaž na, kromě
barrister  noun advokát, bal, košíková

be
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bass  noun a bas, basista b pálkař (v baseballu)
(zpěvák) b basová struna/kytara battered  adj a otluc basák ( adj basový, hluboký čený, nabouraný (auto apod.)
b opotřebovaný c (z)bitý,
(tón)
(z)tlučený, (z)mlácený
bassoon  noun fagot
bastard  noun a hanl. grázl, battery  noun a baterie,
mizera, hajzl b nemanželské monočlánek b akumulátor c
dítě, levoboček ( adj křížený, sada, soubor
battle  noun voj. bitva; zápas,
zvrhlý; zmetkovitý
bat  noun a netopýr b pálka, boj, potyčka 2 a ~ with sb for
raketa (tenisová) c pálkař ( vb sth boj s (kým o co) ( vb bojovat,
zápolit
odpálit, odpálkovat (míč)
batch  noun a dávka, série, battleﬁeld  noun bojiště
battleship  noun bitevní
várka b hromada c skupina
bath  noun a vana b koupel, loď
lázeň 2 have a ~ vykoupat se bawdy  adj sprostý, oplzlý
2 run a ~ napustit vanu ( vb bawl  vb brečet, vřískat;
hulákat, řvát, ječet (na koho)
(vy)koupat (koho); koupat se
bathe  vb a koupat se (v moři, ( noun křik; naříkání
rybníce, ve vaně) b omývat ( bay  noun a zátoka, záliv b
vyhrazený prostor/oddělení
noun lázeň, koupel
BBC  noun abbr (British
bather  noun plavec
bathing  noun koupání Broadcasting Corporation) BBC,
2 brit. ~ costume; am. ~ suit Britská rozhlasová a televizní
společnost
plavky
bathrobe  noun koupací BC adv abbr (before Christ) před
Kristem, před naším letopočtem
plášť, župan
bathroom  noun koupelna; be  vb a být, existovat b být,
nacházet se c být, konat se d
záchod, toaleta
baths  noun pl veřejné lázně stát (o ceně) e mít (se) f stát (při
baton  noun a hud. taktovka kom) g schvalovat ( phr 2 How
b policejní obušek/pendrek are you? Jak se máš/ máte? 2
c štafetový kolík d hůlka (ma- How old are you? 2 Kolik ti je
let? 2 What are you doing? Co
žoretky)
děláš? 2 I’m hot. Je mi horko.
batsman  noun pálkař
batter  vb tlouci, bít, 2 He’s a doctor. Je lékař. 2 Be
mlátit, týrat ( noun a těstíčko careful! Buď opatrný!

beach
40
beach  noun a pláž b pobřeží beating  noun a bušení,
( vb vytáhnout na břeh
bouchání b tikání (hodin) c
beacon  noun signální tlukot, tep (srdce)
světlo, světelné znamení; maják beautiful  adj krásný
bead  noun korálek; kapka
beautifully  adv krásně,
beady  adj korálkovitý
pěkně
beauty  noun a krása, nádhebeak  noun zobák
beaker  noun a pohárek, ra b krasavice, kráska (žena) 2
kelímek b chem. kádinka
~ salon kosmetický salon
beam  noun a paprsek, beaver  noun bobr
svazek paprsků (záření), signál because  conj protože,
b trám, břevno c široký úsměv poněvadž
( vb vysílat (signál); radostně beckon  vb a pokynout,
se usmívat
přivolat b lákat, zvát
bean  noun fazole, bob
become  vb stát se (jakým/
bear  vb a (za)nést, kým, čím) 2 ~ red zčervenat 2
(za)vézt (co kam) b vzít na sebe What has ~ of him? Co se s ním
(odpovědnost) c nést, vydržet stalo?
(úrok) d nést, mít (jméno) e becoming  adj slušivý,
rodit, mít (ovoce, děti) ( noun elegantní; vhodný, náležitý
bed  noun a postel, lože b
medvěd
bear out  vb schválit, dno c ložisko (surovin) d záhon
potvrdit
( vb jít spát 2 go to ~ jít spát;
bear up  vb držet se, vyspat se (s kým)
vydržet
bedclothes  noun pl
beard  noun vous
lůžkoviny, ložní prádlo
bearer  noun a držitel bedding  noun lůžkoviny,
(rekordu) b doručitel, posel ložní prádlo
(zprávy) c nositel (titulu) d nosič bedlam  noun zmatek,
beast  noun a zvíře (velké) blázinec
b přen. (o člověku) zvíře, bestie, bedridden  adj upoutaný
surovec
na lůžko, chorý
beat  vb a (z)bít; (z)tlouci b bedroom  noun ložnice
bušit (srdce) c bubnovat, tlouci bedspread  noun přehoz
(na buben) d překonat (rekord) přes postel
( noun a úder, rána b tlukot bedtime  noun čas ke spaní
c rytmus
bee  noun včela 2 be the
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~ ’s knees být bezva 2 busy as
a ~ pilný jako včela
beech  noun buk
beef  noun hovězí maso 2
roast ~ hovězí pečeně, rostbíf
beehive  noun úl
beer  noun pivo
beet  noun řepa
beetle  noun brouk
beetroot  noun červená
řepa
befall  vb přihodit se (komu),
postihnout (koho)
before  prep před 2 ~
lunch před obědem ( conj před
tím než, dříve než ( adv předtím,
před určitou dobou 2 the week ~
minulý týden
beforehand             adv
předem
beg  vb a žebrat b prosit,
žádat, žadonit 2 ~ forgiveness
prosit o odpuštění
beggar  noun žebrák (
vb ožebračit
begin  vb začít, zahájit;
načít; založit; spustit 2 Let’s ~.
Začněme.
beginner  noun začátečník, nováček
beginning  noun začátek
( adj začátečnický
behalf  2 on ~ of v zájmu,
ve prospěch (koho)
behave  vb a (za)chovat
se (jak) b chovat se slušně c
reagovat

belong
behaviour noun  noun
chování, jednání
behind  prep a za b
po stopách (koho) 2 ~ the house
za domem ( adv vzadu; dozadu;
zezadu ( noun zadek, zadnice
behold  vb spatřit, vidět
beige  adj béžový
being  noun a bytí, existence
b bytost, tvor 2 a human ~
existovat
belated  adj zpožděný
belch  vb a říhnout, krkat
b vybuchnout
belch out vb chrlit
belief  noun důvěra; víra,
přesvědčení
believe  vb věřit, důvěřovat;
být přesvědčen (o čem); domnívat
se 2 cannot ~ eyes nevěřit svým
očím
believer  noun a věřící
b zastánce, stoupenec (čeho)
belittle  vb znevažovat,
zlehčovat, bagatelizovat
belittle oneself  vb
podceňovat se
bell  noun zvon; zvonek, zvoneček, zvonec ( vb řvát 2 as clear
as a ~ zcela jasný
bellow  vb a řvát, hulákat
b bučet (býk) ( noun a bučení
b řvaní
belly  noun břicho, žaludek (
vb nadouvat se (břicho)
belong  vb patřit (komu); být
členem (klubu), příslušet

belongings
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belongings  noun pl činný, charitativní c velkorysý
bent  adj a ohnutý, naklomajetek
beloved  adj milovaný, něný b zahnutý c pokřivený,
nepoctivý (charakter) ( noun
drahý ( noun miláček
below  prep pod (čím), za sklon, náklonnost (k čemu)
(co) ( adv dole; dolů, níž 2 see bequest  noun odkaz
bereaved  adj truchlící,
~ viz níže
belt  noun a pás, řemen b ovdovělý
opasek, pásek c oblast, zóna beret  noun baret
berry  noun a bobule, bobu( vb opásat
lovitý plod b kávové zrnko
bemused  adj zmatený
bench  noun a lavice, lavič- berserk  adj nepříčetný
ka, sedátko b pracovní stůl 2 go ~ rozzuřit se, začít šílet
c ponk d soudcovská stolice berth  noun a kotviště, přísta( vb a vystavovat (zvířata viště b vymezený prostor, ﬂek
na přehlídce) b sport. stáhnout c lůžko (ve vlaku, v lodi) ( vb
zakotvit 2 give sb/sth a wide
z hřiště (na lavičku)
bend  vb a sklonit se, sehnout ~ vyhnout se (komu/čemu) na
se, ohnout se b pokrčit (nohy) c sto honů
prohnout d zabočovat (silnice) beside  prep vedle, u, při 2
e phr 2 ~ the brows mračit se, be ~ oneself být celý bez sebe
kabonit se 2 ~ over backwards besides  adv kromě toho,
moci se přetrhnout ( noun a navíc, nadto ( prep kromě (čeho),
ohyb, záhyb (řeky, potrubí apod.) navíc (k čemu)
besiege  vb obléhat
b koleno (trubky)
beneath  adv dole ( prep best  adj nejlepší ( noun
nej lepší kvalita, to nejlepší;
pod (čím); za (čím); pod (kým)
beneﬁcial  adj a uži- maximum ( vb přelstít, ošidit
( adv nejvíce; nejlépe 2 my ~
tečný, prospěšný b blahodárný
benefit  noun a užitek, friend můj nejlepší přítel
prospěch, přínos b pomoc, bet  vb vsadit, vsadit si (na
přispění (čeho) c příspěvek, co); vsadit se (že...); spoléhat (na
podpora ) 2 draw ~s pobírat co) ( noun sázka na (co); vklad
dávky ( vb mít užitek (z čeho), (peněz) 2 good ~ dobrá volba
přinášet prospěch (komu, čemu) betray  vb zradit, podrazit;
benevolent  adj a vyzradit, prozradit (co komu) ;
laskavý, milý, vlídný b dobro- být nevěrný
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better  adj a lepší b
výhodnější ( adv lépe, vhodněji;
více (než co) 2 some things are ~
některé věci je lepší neříkat 2 be
~ cítit se lépe ( noun a něco
lepšího b sázkař 2 a change
for the ~ změna k lepšímu ( vb
zlepšit, vylepšit
betting  noun sázení 2 ~
shop sázková kancelář
between  prep mezi
(místně); od..do.. ( adv mezitím
(časově) 2 in ~ uprostřed
beverage  noun nápoj
beware  vb dát si pozor
(na koho, co), být na pozoru (před
kým, čím)
bewildered  adj zmatený
beyond  prep a za (čím),
na druhé straně b déle než, po
(čem) c mimo (co) d nad rámec
2 It was ~ my comprehension.
To bylo nad mé chápání. ( adv
na druhé straně
bias  noun zaujatost, předsudek; tendence ( vb ovlivnit
bib  noun bryndáček
Bible  noun Bible
bicker  vb hašteřit se (s kým
o co)

bicycle  noun (jízdní) kolo,
bicykl ( vb jet na kole
bid  vb a nabídnout cenu,
učinit nabídku (zejm. při aukci)
b oznámit, ohlásit; vyzvat (koho,
k čemu) 2 ~ sb farewell rozloučit
se (s kým) ( noun pobídka; snaha,

bin
pokus (o co) 2 raise the ~ zvýšit
nabídku
big  adj a velký, rozsáhlý,
vysoký; závažný (problém) b
význam ný, slavný (člověk) c
populární d ušlechtilý e těhotná 2 ~ with child v pokročilém stadiu těhotenství ( adv
chlubivě, velkohubě 2 think ~
mít velké plány
bike  noun (jízdní) kolo,
bicykl ( vb jet na kole
bikini  noun bikiny
bilateral  adj dvoustranný, bilaterální
bile  noun biol. žluč
bilingual  adj dvojjazyčný
bill  noun a účet, účtenka
b faktura c am. bankovka d
program (koncertu) e návrh
zákona f inventář g zobák
(ptačí) 2 phone ~ účet za
telefon 2 The ~ please. Platím.
(v restauraci) ( vb (na)účtovat,
předložit účet; propagovat
billboard  noun billboard,
plakátovací plocha
billfold  noun am. náprsní
taška (peněženka)
billiards  noun kulečník
billion  noun brit. bilion;
am. miliarda
bin  noun a nádoba na smetí,
odpadkový koš, popelnice b
truhla, schránka ( vb vyhodit
(do koše)

bind
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bind  vb a svázat b (nástroje) g vrták (nástroj)
spojovat c zavazovat d držet h čelisti (kleští) i štěk (malá
pohromadě e obvázat f lemo- role) 2 a ~ trochu 2 quite a ~
vat ( noun bezvýchodná situace dost 2 by ~ postupně 2 for a ~
binding  noun a vazba na chvíli
(knihy) b vázání (lyžařské) c bitch  noun a fena (samice)
obvázání d lem e obvázání ( b vulg. děvka, mrcha, čubka
(nadávka ženě) ( vb hovor.
adj závazný, povinný
binge  noun ﬂám, tah, mejdan nadávat, reptat
bite  vb a kousnout b
2 go on a ~ jít na ﬂám
binoculars  noun pl uštknout c štípnout d bodnout e pálit (mráz) 2 ~ the
dalekohled
biochemistry  noun dust natáhnout brka (umřít) 2
~ in vyžrat (kyselina) ( noun a
biochemie
biography  noun biogra- (u)kousnutí b sousto c uštknutí
d štípnutí e bodnutí f říz
ﬁe, životopis
(o pití) g chlad, štipla vost
biology  noun biologie
birch  noun bříza; březové h podvodník 2 love ~ cucﬂek
dřevo ( vb (vy)mrskání (březo- bitter  adj a hořký, trpký
b zatrpklý c mrazivý, třeskutý
vou metlou)
Biro  noun kuličkové (mráz) ( noun brit. bitter (druh
piva)
pero
birth  noun a porod; narození bizarre  adj bizarní,
2 ~ certiﬁcate rodný list 2 give divný, podivný
~ (to a child) porodit 2 ~ control black  adj a černý 2 ~
coffee černá káva 2 ~ market
antikoncepce b zrození, vznik
birthday  noun naroze- černý trh 2 the Black Sea Černé
moře b černošský c ponurý,
niny
birthplace  noun rodiště bezvýchodný (situace) d hluboká
biscuit  noun sušenka; (deprese) e rozčílený, zlostný
f morbidní (humor) ( noun a
suchar (trvanlivé pečivo)
čerň, černá barva b černoch,
bisect  vb přetínat, půlit
bishop  noun biskup; střelec černoška ( vb a začernit,
načernit b černat c zašpinit d
(v šachu)
bit  noun a kousek b sousto bojkotovat (jednání) 2 give sb
c chvilka, okamžik d chudák a ~ eye udělat komu monokl na
e bit (jednotka informace) f břit oku 2 be in the ~ být v plusu

blink
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black out  vb a ztratit b odpálit c napálit (míč) 2 on
vědomí, omdlít b být neosvětle- full ~ na plné pecky
ný c začernit (text) d vystříhat blaze  noun oheň, požár,
plameny; žár; záře ( vb hořet,
(část ﬁlmu)
blackberry  noun ostru- planout; zářit 2 ~ (away) nepřetržitě pálit (zbraní)
žina
blackboard  noun školní blazer  noun blejzr
(sportovní sako)
tabule
blackcurrant  noun bleach  vb odbarvit, bělit;
vyblednout ( noun odbarvovač
černý rybíz
blacklist  noun černá bleak  adj a pustý, opuštěný
b smutný
listina (podezřelých)
blackmail  noun vydírání bleat  vb mečet; bečet;
fňukat
( vb vydírat; vyhrožovat
blacksmith  noun kovář bleed  vb krvácet; hnisat;
mokvat 2 ~ to death vykrvácet
bladder  noun měchýř
blade  noun a ostří, čepel b bleeper  noun pípátko
(přístroj)
žiletka c nůž (brusle)
blame  noun a vina b odpo- blemish  pl poskvrnit,
vědnost ( vb vinit, obviňovat pošpinit (pověst) ( noun vada,
2 be to ~ for sth zavinit (co), kaz
blend  vb (s)míchat, vytvořit
moci (za co)
bland  adj neslaný nemast- směs; rozmixovat ( noun směs
blender  noun mixér
ný, bez chuti; mdlý
blank  adj a prázdný, bless  vb (po)žehnat 2 ~ you!
čistý b bianko, nevyplněný Pozdrav pánbůh! (po kýchnutí)
c bezbarvý ( noun tiskopis, blessing  noun požehnání;
souhlas
formulář
blanket  noun deka, při- blind  adj slepý ( noun
roleta; žaluzie ( vb oslepit;
krývka
blare  vb a vřeštět, ječet oslnit
b troubit ( noun hluk, vřískání, blindly  adv poslepu
blindness  noun slepota;
řvaní
blast  noun a výstřel zaslepenost
b exploze c zatroubení d blink  vb a mrkat b blikat
poryv (větru) e pokárání ( vb ( noun mrknutí 2 in the ~ of an
a odstřelit, vyhodit (do povětří) eye vmžiku

bliss
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the ~ zčistajasna, znenadání
bliss  noun blaženost, blaho
bluebell  noun zvonek
blister  noun puchýř
blizzard  noun blizard (sně- (rostlina)
bluff  vb blufovat, klamat,
hová vánice)
bloated  adj a přebujelý zastrašovat ( noun klam, lež,
žvást
b opuchlý c vypasený
blunder  noun přehmat,
blob  noun kapka; cákanec
hrubý omyl ( vb udělat chybu,
bloc  noun blok, seskupení
block  noun a špalek b kvádr tápat
c kostka d panelák (budova) blunt  adj tupý; hrubý; oblý
e startovací blok f místní ( vb ztupit; otupit; umrtvit
anestezie ( vb blokovat; zata- blur  noun čmouha, šmouha
( vb rozmazat se; rozmazat;
rasit; ucpat
blockade  noun blokáda zakalit se
blurb  noun anotace; upou( vb blokovat
távka
blockage  noun překážka
blond(e)  adj blond, světlo- blush  vb zrudnout, začervenat se ( noun ruměnec
vlasý ( noun blondýna
blood  noun krev 2 ~ group boar  noun kanec; kanec
board  noun a deska; prkno,
krevní skupina
bloodshed  noun krve- prkýnko; fošna b (školní) tabule
c nástěnka d mantinel(y) (hokej)
prolití
bloom  noun květ ( vb e hrana f lepenka, karton g
rada, komi se h strava ( vb
kvést
blossom  noun květ ( vb nastoupit (do vlaku); nalodit se;
zabednit; poskytovat stravu 2
kvést, rozvíjet se
blot  noun kaňka; skvrna ( vb above ~ poctivý, korektní 2 přen.
go by the ~ být ignorován
pokaňkat; vysát (savým papírem)
boarder  noun a strávník
blouse  noun blůza
blow  vb a vanout; foukat, b student bydlící v internátu
fučet b troubit c pískat 2 ~ boarding house  noun
one’s nose (vy)smrkat (se) ( penzion
noun a závan; fouknutí (o dechu) boarding school  noun
b zatroubení c úder, rána d internátní škola
boast  vb chlubit se (čím),
básn. kvést (strom)
blue  adj a modrý b sklíče- holedbat se (čím), pyšnit se (čím)
ný c neslušný, sprostý ( out of ( noun chlouba, pýcha

