
tech
talk
Intermediate
Czech Wordlist

2



2Tech Talk  Intermediate Czech Wordlist

1
administration (n)� správa,�administrace
agenda (n)� program�
architectural application (n)� architektonické�

aplikace�–�budovy
attachment (email) (n)� příloha�e-mailu
bearing housings (n pl)� pouzdra�ložisek
book (a flight) (v)� rezervovat,�zamluvit�si
cancellation (n)� zrušení,�stornování
client (n)� klient
closing line (email) (n)� závěrečný�pozdrav��

(v�e-mailu)
conference (n)� konference
contact (v)� kontaktovat
copier paper (n)� papír�do�kopírky
corporate security (n)� firemní�bezpečnost
credit note (n)� dobropis
cupboard (n) BrE� úložná�skříň
day-to-day (adj)� každodenní
decimal point (n)� desetinná�čárka
department (n)� oddělení
document (n)� dokument
drain hoses (n pl)� odvodňovací�hadice
duration (n)� trvání
economically (adv)� ekonomicky,�úsporně
email (n)� e-mail
employee (n)� zaměstnanec
endoscopies (n pl)� endoskopie
engineer (n)� inženýr,�technik
equipment (n)� vybavení,�nástroje
exchange note (n)� výměnný�lístek,�dobropis
exterior (n)� exteriér
face mask (n)� ochranná�maska
handling fee (n)� manipulační�poplatek
headquarters (n)� ústředí
heart surgery (n)� chirurgický�zákrok�na�srdci
Hubble telescope (n)� Hubbleův�teleskop
illuminate (v)� osvětlovat
install (v)� instalovat
interior (n)� interiér
language recognition software (n)� software,�který�

rozumí�mluvenému�slovu
laptop (n)� notebook
lens (n)� čočky
lighting system (n)� osvětlovací�systém,�osvětlení
market research (n)� průzkum�trhu
material (n)� materiál
miniature (adj)� miniaturní
mix-up (n)� zmatek
mobile phone/mobile (n) BrE� mobilní�telefon
network (n)� síť

non-kink (n)� hadice,�drát�apod.,�který�se�
nezacuchá�nebo�nezauzluje�

online (adj)� online
opening line (email) (n)� úvodní�věta�(v�e-mailu)
operate (v)� operovat,�zacházet�s�čím,�ovládat,�řídit
polypropylene (n)� polypropylen
pre-drilled (adj)� předvrtaný
presentation (n)� prezentace
product (n)� produkt,�výrobek
professional (adj)� profesionální
Purchasing (department) (n)� oddělení�nákupu
replacement (n)� výměna,�nahrazení
reply (v)� odpovědět
report (n)� zpráva
request (v)� požadovat
schedule (n)� rozvrh
settle in (v)� zvyknout�si,�zapracovat�se
ship (v)� zaslat,�dopravit
shipment (n)� zaslání,�doprava
software (n)� software
software engineer (n)� softwarový�inženýr
specification/spec (n)� upřesnění,�specifikace
subject line (email) (n)� řádek�pro�předmět��

(v�e-mailu)
technical (adj)� technický
telecommunications (n)� telekomunikace
tentative (adj)� předběžný
time frame (n)� časový�rámec
training course (n)� tréninkový�kurz
warehouse (n)� sklad

Useful phrases
Are you settling in OK? Zvykáte�si�dobře?�

Zapracováváte�se�dobře?
How long have you been …? Jak�dlouho�jste�...?
I started working … Začal�jsem�pracovat�...
I work in / on … Pracuji�(kde�/�na�čem)�…
I’m responsible for … Mám�na�starosti�...
I’ve been with the company for … U�(této)�

společnosti�pracuji�...�(měsíců,�let�apod.)
What do you do? Co�děláš?�Kde�pracuješ?
What does it do? Co�to�umí?�K�čemu�to�je?
What languages do you speak? Které�jazyky�umíš?
What’s up? Co�je�nového?�Co�se�děje?
What’s your job? Jaká�je�tvá�profese?
Where do you live? Kde�bydlíš�/�žiješ?
Where do you work / study? Kde�pracuješ�/�

studuješ?
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2
panorama (n)� panoráma
penetrate (v)� proniknout
photographic (adj)� fotografický
polyester (n)� polyester
power surge (n)� nárazový�proud
pressure (n)� tlak
pump (n)� čerpadlo,�pumpa
purchase (v)� nakupovat
purify (v)� vyčistit
recharge (v)� znovu�nabít,�dobít
resolution (n)� předsevzetí
rotation (n)� rotace
rubber skirt (n)� gumová�obruba
scooter (n)� skútr
seabed (n)� mořské�dno
spring-loaded (adj)� odpružený
stainless steel (n)� nerezová�ocel
statistic (n)� statistika
stopping distance (n)� brzdná�dráha
supported by (v)� podporovaný�čím
temperature (n)� teplota
tent pole (n)� stanová�tyč
transport (v)� doprava
typhoid (n)� tyfus
unexpected (adj)� nečekaný
unleaded petrol (n) BrE� bezolovnatý�benzin
vehicle (n)� vozidlo
vessel (n)� nádoba
voltage (n)� (elektrické)�napětí
volume (weight) (n)� množství,�objem,�obsah
water filter (n)� vodní�filtr
water output (n)� výtok�vody
waterborne (adj)� pocházející�z�vody
wind turbine (n)� větrná�turbína

Useful phrases
Does it run on …? Jezdí�to�na�...?
How fast can it go? Jaká�je�nejvyšší�rychlost�

toho�...?
How high / long is it? Jak�je�to�vysoké�/�dlouhé?
Is it built to last? Je�to�odolné?�Vydrží�to?
Tell me about … Řekněte�mi�něco�o�...
What kind of engine has it got? Jaký�to�má�motor?
What other colours does it come in? V�jakých�

jiných�barvách�se�to�vyrábí?
What’s it made of? Z�čeho�to�je?
What’s its diameter? Jaký�je�průměr?
What’s the fuel source? Jaké�palivo�se�tam�dává?
What’s the length / width / height? Jak�je�to�

dlouhé�/�široké�/�vysoké?

affordable (adj)� cenov�dostupný
aluminium (n) BrE� hliník
approximate  (adj)� přibližný
audible (adj)� slyšitelný
benefit (n)� odměna,�benefit,�výhoda
bicycle/bike (n)� jízdní�kolo
bulky (adj)� objemný,�mohutný
cable (n)� kabel
capability (n)� funkce
capacity (n)� kapacita
carbon neutral (adj)� nepodílející�se�na�emisích�

uhlíku
chain (bike) (n)� řetěz�(na�jízdním�kole)
CO2 (carbon dioxide) (n)� oxid�uhličitý
compact (adj)� kompaktní,�ucelený
composition (n)� složení,�kompozice
compress (v)� stlačit
construction crane (n)� stavební�jeřáb
consume (v)� spotřebovat
cushion (of air) (n)� (vzduchový)�polštář
diameter (n)� průměr
dimension (n)� rozměr
durable (adj)� odolný,�trvanlivý,�mající�dlouhou�

životnost
easy to erect (phrase)� takový,�který�se�snadno�

postaví�/�vztyčí
electronic (adj)� elektronický
feature (n)� rys,�vlastnost
fibreglass (n)� laminát
foundations (n pl)� základy
fuel (n)� palivo
gallon (n)� galon�(objemová�míra)
greenhouse gas emissions (n pl)� emise�

skleníkových�plynů
gross (weight) (adj)� hrubý�(hmotnost)
heating element (n)� ohřívací�tělesa
high-impact (adj)� účinný
high-pressure (adj)� vysokotlaký
image (n)� obraz,�schéma
invention (n)� vynález
iodine (n)� jód
jack-up barge (n)� zvedací�člun
leather (n)� kůže
LED light (n)� světlo�LED
manufacturer (n)� výrobce
mechanism (n)� mechanismus
memory (n)� paměť
mesh (n)� oko�(sítě),�síťoví
methane (n)� metan
neon (n)� neon
octane (n)� oktan
outlet (n)� výstup
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plunger (n)� zvon�na�čištění�odpadů
pond liner (n)� plastová�forma�nebo�fólie�pro�

tvorbu�zahradních�jezírek
pour (v)� lít,�nalít,�vylít
practical (adj)� praktický
pulley (n)� kladka
scales (n pl)� váhy
scissors (n pl)� nůžky
siphon (n)� sifon
spanner (n) BrE� klíč�na�šrouby
spare tyre (n) BrE� rezervní�kolo
spring (coil) (n)� pružina
sterilize (v)� sterilizovat
tap (n) BrE� vodovodní�kohoutek,�baterie
text message (n)� textová�zpráva
tilt (v)� naklonit�se
trap door (n)� padací�dvířka
tray (n)� podnos,�tác
unplugged (adv)� bez�zapojení�do�elektřiny
wallpaper stripper (n)� odstraňovač�tapet
washer (n)� těsnění
watering can (n)� kropicí�konev
wheel nut (n)� matka�na�kole�auta

Useful phrases
Before you begin … Ještě�než�začnete�...
Can you suggest any improvements? Můžete�

navrhnout�nějaká�zlepšení?
First of all … Především��...
Have you ever …? Už�jste�někdy�...?
What’s next? Co�dál?

adjustable (adj)� nastavitelný
bacteria (n)� bakterie
bellows (n pl)� měchy
boxing glove (n)� boxerská�rukavice
broom (n)� smeták
bubble wrap (n)� bublinková�fólie
candle (n)� svíčka
chute (n)� skluzavka,�skluzný�žlab
cigarette lighter (n)� zapalovač
computer program (n)� počítačový�program
coolant (n)� chladicí�médium
cooling system (n)� chladicí�systém
depress (v)� stlačit
distil (v)� destilovat
doorbell (n)� domovní�zvonek
excavate (v)� vyhloubit,�vykopat
extinguish (v)� uhasit
flame (n)� plamen
funnel (n)� trychtýř
fuse (n)� zápalná�šňůra,�pojistka
garden patio (n)� zahradní�chodníček
hammer (n)� kladivo
hook (n)� hák
hydrogen sulphide (n)� sirovodík
hypnotize (v)� hypnotizovat
jack (car) (n)� hever,�zvedák
lathe (n)� soustruh
leak (v)� prosakovat,�téct
loop (n)� smyčka
manual device (n)� manuální�zařízení
password (n)� heslo
pivot (n)� čep
platform (n)� nástupiště
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permanent (adj)� trvalý
sequence (n)� sled,�pořadí
short circuit (n)� zkrat
shot (film) (n)� filmový�záběr
solar panel (n)� solární�panel
solar power (n)� solární�energie
special effects (n pl)� zvláštní�efekty
spindle (n)� vřeteno,�šroub
spray (v)� nastříkat�sprejem,�rozprášit
squirt (v)� vystříknout,�postříkat
studio (n)� studio
toolbox (n)� pouzdro�na�nářadí
transparent (adj)� průsvitný
video editing software (n)� software�pro�úpravu�

videa
waterproof (adj)� voděvzdorný
windscreen (n)� přední�sklo�u�auta

Useful phrases
Did you see …? Viděl�jsi�...?
Do you have…? Máš�...?
How’s it done? Jak�se�to�dělá?
It was so … Bylo�to�tak�...
What’s your favourite film? Jaký�je�tvůj��

oblíbený�film?

3D animations (n pl)� trojrozměrná�animace
adhesive (n)� lepidlo
animator (n)� animátor
budge (v)� hýbat�se,�otáčet�se
built-in (adj)� vestavěný
chroma key (n)� promítání�obrazu�na�

jednobarevné�pozadí
corrosion (n)� koroze,�rez
corrosive (adj)� korozivní,�reznoucí
crew (n)� posádka
digital pen (n)� digitální�pero
director (n)� ředitel
displace (v)� přemístit
dissolve (v)� rozpustit
exposed (adj)� vystavený
fabric screen (n)� plátěné�pozadí
faulty (adj)� vadný
firmly (adv)� pevně
garbage disposal (n) AmE� nakládání�s�odpadem
grease (n)� mazivo,�vazelína
green tones (n pl)� odstíny�zelené
grinder (n)� mlýnek,�rozbrušovačka
low-budget (adj)� nízkorozpočtový
lubricate (v)� zvlhčit,�promazat
moisture (n)� vlhkost
movie (n) AmE� film



6Tech Talk  Intermediate Czech Wordlist

5
spam (computer) (n)� spam
supplier (n)� dodavatel
surveillance (n)� dohled,�střežení
techie (n)� technik
terrorist (n)� terorista
tracking device (n)� stopovací�/�registrační�

zařízení
transmit (v)� přenášet,�vysílat
troubleshoot (v)� odstraňovat�problémy
upload (v)� nahrát
urban (adj)� městský
virus (computer) (n)� počítačový�vir
visitor (n)� návštevník
web-surfing (n)� surfování�na�internetu
workshop (n)� dílna

Useful phrases
Could you …? Mohl�byste�...?
Do you want a hand? Chcete�pomoct?
Don’t worry about it. Nedělejte�si�s�tím�starosti.
I’m afraid … Obávám�se,�že�...
It was a pleasure. Bylo�mi�potěšením.
Let’s stay in touch. Zůstaneme�v�kontaktu.
Nice to meet you. Rád�vás�poznávám.
No problem. Žádný�problém.
No, not at all. To�byla�maličkost.
Thanks, I’d appreciate it. Díky,�to�bych�byl�rád.
That’s very kind of you. To�je�od�vás�milé.
You’re welcome. Není�zač.

appointment (n)� schůzka
authority (n)� úřad,�instituce
CCTV (closed-circuit television) (n)� průmyslová�

televize
chip (electronic) (n)� čip
computer-science (n)� výpočetní�technika
credit card (n)� kreditní�karta
criminal (n)� zločinec
data (n)� data,�údaje
diagram (n)� diagram
download (v)� stáhnout�z�internetu
estimate (v)� odhadnout
GPS (global positioning system) (n)� navigační�

systém�GPS
GPS navigation (n)� navigace�GPS
headache (n)� bolení�hlavy
ID/identification (n)� identifikace
instruction (n)� instrukce
keystroke (n)� úhoz,�stisk�klávesy
maintenance (n)� údržba
newsgroup (n)� diskusní�skupina
parking meter (n)� parkovací�automat
passport (n)� cestovní�pas
premises (n pl)� majetek,�nemovitost
privacy (n)� soukromí
RFID (radio frequency identification) (n)� identifikace�

vysílací�frekvence
satellite (n)� satelit
security (n)� bezpečnost
sightseeing (n)� prohlížení�pamětihodností
source code (n)� zdrojový�kód
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lawn mower (n)� sekačka�na�trávu
long-haul (adj)� dálkový
meat-free (adj)� bezmasý
mechanical (adj)� mechanický
operator (n)� technický�pracovník,�operátor
petrol station (n) BrE� čerpací�stanice
precaution (n)� opatření
quality control (n)� kontrola�kvality
reputation (n)� reputace
site (n)� místo�pro�stavbu,�staveniště
slightly (adv)� trochu
start-up technician (n)� spouštěcí,�záběhový
umbrella (n)� deštník

Useful phrases
Do they know about …? Vědí�o�...?
Don’t worry. Nedělejte�si�starosti.
I don’t know. Nevím.
Looking ahead. Ve�výhledu�do�budoucna.
That’s not a problem. To�není�problém.
What about …? A�co�...?
Yes, it should be. Ano,�měl�/�měla�/�mělo�by�být.

accident (n)� nehoda
adjustment (n)� nastavení
appliance (n)� přístroj,�zařízení
assemble (v)� smontovat
assignment (n)� pracovní�úkol
calculate (v)� počítat,�kalkulovat
carbon emissions (n pl)� emise�uhlíku
carbon footprint (n)� uhlíková�stopa�–�měřítko�

dopadu�na�životní�prostředí
cleaning products (n pl)� čisticí�prostředky
compressor (n)� kompresor
construct (v)� konstruovat,�stavět
drug (legal) (n)� lék
efficient (adj)� účinný
emit (v)� vypustit
environment (n)� (životní)�prostředí
food poisoning (n)� otrava�jídla
furnace (n)� hutnická�pec
global warming (n)� globální�oteplování
hands-on (adj)� praktický
installation (n)� instalace
insulation (n)� izolace
international (n)� mezinárodní
junk mail (n)� nevyžádaná�pošta
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necktie (n)� kravata
obligation (n)� povinnost
ought (v)� měl�/�měla�/�mělo�by
overtake (v)� předjet
pacemaker (n)� kardiostimulátor
perfume (n)� parfém
procedure (n)� postup,�procedura
queue (n) BrE� fronta
regulations (n pl)� pravidla,�předpisy
seat belt (n)� bezpečnostní�pás
socket (n)� zásuvka
speed limit (n)� omezená�rychlost
tobacco (n)� tabák
valuable (adj)� hodnotný,�cenný
visa (n)� víza
warranty (n)� záruka
wi-fi internet (n)� bezdrátový�internet,�síť �wi-fi

Useful phrases
Can you explain …? Můžete�vysvětlit�...?
Hold on … Vydržte�...
May I … Mohu�...
What do you think …? Co�myslíte�...?

alcohol (n)� alkohol
analysis (n)� analýza
cam lock (n)� zámeček
colleague (n)� kolega
confiscate (v)� zabavit,�konfiskovat
customs (airport) (n)� celní�kontrola�(na�letišti)
customs (traditions) (n pl)� zvyky,�obyčeje
dress code (n)� předepsané�oblečení
dual carriageway (n)� dálnice
duty free (adj)� bezcelní
eye-drop (n)� oční�kapky
fault (n)� vada,�kaz,�problém
forbidden (adj)� zakázaný
glasses (n pl)� brýle
hands-free (adj)� ponechávající�volné�ruce
hay-fever (n)� senná�rýma
hazard (n)� hazard
headset (n)� sluchátka
insurance (n)� pojištění
licence (driving) (n)� řidičský�průkaz
luggage (n)� zavazadla
milligram (n)� miligram
millilitre (n)� mililitr
motorway (n) BrE� dálnice
nail clippers (n pl)� kleštičky�na�nehty
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acid (n)� kyselina
air-conditioning (n)� klimatizace
ambulance (n)� ambulance
bandage (n)� obvaz
best practice (n)� osvědčený�postup
cart (n)� vozík
detection (n)� zjištění,�detekce
doorway (n)� vchod
elbow (n)� loket
electric shock (n)� elektrický�šok
ergonomics (n)� ergonomie
fabric (n)� látka,�tkanina
fatal (adj)� smrtelný,�fatální
fatigue (n)� únava,�mdloba
fork-lift truck (n)� vysokozdvižný�vozík
fracture (n)� zlomenina
impractical (adj)� nepraktický
inefficient (adj)� neúčinný
injury (n)� zranění
loading bay (n)� nakládací�prostor
manually (adv)� manuálně
natural (adj)� přírodní
non-essential (adj)� nepodstatný

observation (n)� pozorování
paramedic (n)� zdravotník,�záchranář
petrol tanker (n) BrE� benzínová�cisterna
photocopier (n)� kopírka
proximity (n)� blízkost,�přiblížení
reception (n)� recepce
remote controls (n pl)� dálkový�ovladač
RSI (repetitive strain injury) (n)� zranění�z�

jednostranné�námahy
strain (n)� napětí,�námaha
titanium (n)� titan
ventilation (n)� větrání
witness (n)� svědek
work station (n)� pracovní�stanoviště
workbench (n)� ponk
workplace (n)� pracoviště
workspace (n)� pracovní�prostor
wrist (n)� zápěstí

Useful phrases
Be careful! Buď�opatrný!
Take care. Dejte�na�sebe�pozor.
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meteorite (n)� meteorit
molecular (adj)� molekulární
motion detector (n)� pohybové�čidlo
oil drum (n)� barel�na�naftu
optical fibres (n pl)� optická�vlákna
plastic (n)� plast
pliable (adj)� pružný,�ohebný
pollute (v)� znečistit
polystyrene (n)� polystyren
porous (adj)� porézní
raincoat (n)� pláštěnka
rubber (n)� guma
rungs (n pl)� příčele,�stupně�
silicone (n)� silikon
sponge (n)� houba�(na�mytí)
steel (n)� ocel
translucent (adj)� průsvitný
wax (n)� vosk
wood (n)� dřevo
wool (n)� vlna

Useful phrases
How do they work? Jak�fungují?
If I could … Kdybych�mohl�...
If I knew … Kdybych�věděl�...
It’s made of … Je�to�vyrobeno�z�...
Let’s imagine. Představte�si�to.
What’s this / that? Co�je�toto�/�tamto?

9
application (n)� aplikace
beam (v)� vyzařovat,�vysílat
blog (n)� blog
brittle (adj)� křehký
bumpers (n pl)� nárazníky
cable tie (n)� stahovací�pásek�na�kabely
carbohydrate (n)� uhlohydrát
cardboard (n)� karton
ceramic (n)� keramika
cloth (n)� textil
concrete (n)� beton
contract (v)� uzavřít�smlouvu,�smluvně�zavázat
cotton (n)� bavlna
crib (n)� dětská�postýlka
dense (adj)� hustý
detonator (n)� detonátor
drowsiness (n)� ospalost
duct tape (n)� textilní�lepicí�páska
expand (v)� expandovat
flexible (adj)� flexibilní
flippers (n pl)� pantofle
foam rubber (n)� pěnová�pryž,�molitan
framework (n)� rámec
glass (n)� sklo
impact-absorbing (adj)� absorbující�náraz
impervious (adj)� neprodyšný
intelligence (n)� inteligence
jet engine (n)� tryskový�motor
jet lag (n)� nemoc�z�časového�posunu
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property (of sth) (n)� vlastnost�čeho
recipe (n)� kuchařský�recept
refrigerate (v)� chladit
religion (n)� náboženství
rotate (v)� točit�se,�rotovat
saw (v)� řezat,�pilovat
sociable (adj)� společenský
spotlessly (adv)� bez�poskvrny
starch (n)� škrob
stomach (n)� žaludek
sublime (v)� sublimovat
substance (n)� látka�(chemická)
sulphur (n)� síra
turkey (n)� krocan
unusual (adj)� neobvyklý
vibrate (v)� vibrovat,�chvět�se
volatile (adj)� těkavý

Useful phrases
Congratulations! Gratuluju!
Do you like it here? Líbí�se�vám�tady?
Good to see you. Rád�vás�vidím.
How did it go? Jak�to�šlo?
That’s a nuisance. To�je�problém!�To�je�otrava!
That’s excellent news. To�je�skvělá�zpráva.
What’s cooking? Co�vaříte?

10
absorb (v)� absorbovat
artificial sweeteners (n pl)� umělá�sladidla
blow torch (n)� pájecí�lampa
bubbles (n pl)� bubliny
burn (v)� pálit,�hořet
canteen (n)� jídelna,�kantýna
carbonate (n)� uhličitan
carve (v)� vyřezat
chainsaw (n)� motorová�pila
chopping board (n)� krájecí�prkénko
circular (adj)� okružní
compound (n)� sloučenina
container (n)� nádoba,�kontejner
cook (v)� vařit
crunchy (adj)� křupavý
dangerous (adj)� nebezpečný
delicate (adj)� delikátní,�jemný
draw (v)� kreslit
dry ice (n)� suchý�led
elevator (n) AmE� výtah
flesh (n)� dužina
goggles (n pl)� ochranné�brýle
government (n)� vláda
night shift (n)� noční�směna
nuisance (n)� otrava,�problém,�potíž
omelette (n)� omeleta
oxidization (n)� okysličování
politics (n)� politika
power tools (n pl)� nářadí�na�elektrický�nebo��

jiný�pohon
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nonsense (n)� nesmysl
organ (human) (n)� orgán�(lidského�těla)
outback (n)� vnitrozemí
plant (v)� zasadit
prediction (n)� předpověď,�odhad
president (n)� prezident,�předseda
prime (number) (n)� prvočíslo
properties (n pl)� vlastnosti
regenerate (v)� regenerovat
re-grow (v)� (nechat)�znovu�narůst
rescue (v)� zachránit
revolutionary (adj)� převratný,�revoluční
revolutionize (v)� způsobit�převrat
scientist (n)� vědec
search party (n)� pátrací�četa
shopping mall (n) AmE� nákupní�centrum
shortcoming (n)� nedostatky,�vady
sunglasses (n pl)� sluneční�brýle
survival (n)� přežití
terrible (adj)� hrozný,�strašný
theoretically (adv)� teoreticky
transplant (human organs) (n)� transplantace�

(lidských�orgánů)
ungradable (adj)� nestupňovatelný
whiskey (n)� whisky

Useful phrases
Can we repair it? Můžeme�to�opravit?
What do you think? Co�myslíte?
What’s wrong with it? Co�s�tím�je?

11
accurate (adj)� přesný
alternative (n)� alternativa,�možnost
anniversary (n)� výročí
artificial intelligence (n)� umělá�inteligence
astronaut (n)� astronaut
biomedicine (n)� biomedicína
breakthrough (n)� průlom,�obrat
catastrophe (n)� pohroma,�katastrofa
cell (biology) (n)� buňka
colony (n)� kolonie
communicate (v)� komunikovat
community (n)� společenství,�komunita
cosmetic (n)� kosmetika
creature (n)� tvor,�živočich,�stvoření
donor (n)� dárce
enormous (adj)� obrovský,�enormní
exhausted (adj)� vyčerpaný
expression (n)� výraz
freezing (adj)� mrazivý
furious (adj)� zuřivý,�rozzuřený
gradable (adj)� stupňovatelný
hiker (n)� pěší�turista
homework (n)� domácí�úkol
inaccurate (adj)� nesprávný,�nepřesný
jelly bean (n)� ovocné�bonbóny�tvaru�fazole
limb (n)� úd
magazine (n)� časopis
medicine (n)� lék,�medicína
memo (n)� psaný�vzkaz
metamaterials (n pl)� umělý�materiál�neobvyklých�

vlastností
nanotechnology (n)� nanotechnologie
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12
porcelain (n)� porcelán
re-work (v)� opravit
rotor disc (n)� disk�rotoru
rusty (adj)� rezavý
safety goggles (n pl)� ochranné�brýle
sand (v)� posypat�pískem
scorched (adj)� spálený
sew (v)� šít,�ušít
squashed (adj)� rozmačkaný,�zmáčknutý
stained (adj)� flekatý,�špinavý
tangled (adj)� zašmodrchaný
torn (adj)� roztržený
twisted (adj)� překroucený,�zkroucený
underestimate (v)� podcenit
vane (n)� lamela
VAT (value added tax) (n) BrE� daň�z�přidané�

hodnoty

Useful phrases
How can I help? Mohu�vám�nějak�pomoci?
I’m sorry … Omlouvám�se�...�Promiňte�...
What’s the problem? V�čem�je�problém?

acknowledge (v)� uznat,�vzít�na�vědomí
aeroplane (n) BrE� letadlo
alloy blade (n)� ostří�ze�slitiny
antivirus (adj)� antivirový
apology (n)� omluva
barbeque (n)� grilování
blunt (adj)� tupý
brake fluid (n)� brzdová�kapalina
clogged (adj)� ucpaný
corrode (v)� korodovat,�reznout
creased (adj)� zmačkaný
crumpled (adj)� pomačkaný
damage (n)� škoda,�poškození
dishwasher (n)� myčka�nádobí
dye (n)� barvit,�obarvit
electrician (n)� elektrikář
flat (battery) (adj) BrE� vybitý�(baterie)
freight (n)� náklad
grease (v)� namazat
help-desk (n)� helpdesk
insufficient (adj)� nedostatečný
mouldy (adj)� plesnivý
muddy (adj)� blátivý,�zablácený
package (n)� balení



14Tech Talk  Intermediate Czech Wordlist

13
sanitation (n)� kanalizace
schoolchild (n)� dítě�školního�věku
sea sick (adj)� trpící�mořskou�nemocí
senior citizen (n)� starší�osoba
soil (n)� půda,�zem
supervise (v)� dohlížet
trench (n)� příkop
tropical disease (n)� tropická�nemoc
volunteer (n)� dobrovolník
water main (n)� hlavní�vodovodní�potrubí
website (n)� webová�stránka
wheelchair (n)� invalidní�vozík
woodwork (n)� tesařské�práce

Useful phrases
Have you ever …? Už�jste�někdy�...?
How do you feel about that? Co�si�o�tom�myslíš?
How long have you had …? Jak�dlouho�máte�...?
I’ve worked there since … Pracuju�tam�od�...
That’s right. Ano,�správně.
What have you done? Co�jste�udělal?

biologist (n)� biolog
charity (n)� charita
chemist (n)� chemik
compile (v)� sestavit,�složit
conservation (n)� ochrana,�konzervace
creative (adj)� tvořivý,�kreativní
detail-oriented (adj)� všímavý�k�detailům
disabled (adj)� postižený
foreman (n)� předák
framing (n)� nosná�konstrukce
inventive (adj)� vynalézavý,�invenční
inventory (n)� inventář
logistician (n)� logistik
mechanic (n)� mechanik
meteorologist (n)� meteorolog
plumbing (n)� vodovodní�instalace
primitive (adj)� primitivní
qualified (adj)� kvalifikovaný
rainforest (n)� deštný�prales
reduce (v)� omezit,�snížit,�redukovat
remote (adj)� dálkový,�vzdálený,�odlehlý
resident (n)� trvale�žijící�obyvatel
restore (v)� obnovit
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14
jargon (n)� žargon
kilometre (n)� kilometr
laypeople (n)� laici
logical (adj)� logický
measurement (n)� míra,�měrná�jednotka
metre (n) BrE� metr
metric (adj)� metrický
minimum (n)� minimum
multiplied by (v)� vynásobený�čím
outspread (adj)� rozšíření
pace (unit of length) (n)� krok�(délková�míra)
palm (n)� dlaň
pound (weight) (n)� libra�(míra�hmotnosti)
PSI (pounds per square inch) (n)� liber�na�

čtvereční�coul
punctuation (n)� interpunkce
question mark (?) (n)� otazník
shoulders (n pl)� ramena
slash/forward slash (/) (n)� lomítko
stone (weight) (n)� kámen�(míra�hmotnosti)
underfloor (adj)� prostor�pod�podlahou

Useful phrases
How much … / How many …? Jak�moc�...?�/��

Kolik�...?
What does … mean? Co�...�znamená?�Co�

znamená�...?
What’s that exactly? Kolik�to�přesně�je?
What’s the distance from … to …? Jak�je�to�

daleko�z�/�od�...�do�...?

abbreviation (n)� zkratka
agreement (n)� dohoda
apostrophe (‘) (n)� apostrof
armpit (n)� podpaží,�podpažní�jamka
brackets ( ) (n pl) BrE� závorky
calculation (n)� výpočet,�kalkulace
capital letters (n pl)� velká�písmena
capitalization (n)� psaní�velkých�písmen
Celsius (°C) (adj)� týkající�se�stupňů�Celsia
checker (n)� dohlížitel,�hlídač
cliché (n)� klišé
comma (,) (n)� interpunkční�čárka
conventional (adj)� ustálený,�běžný,�konvenční
convert (v)� převést
core (adj)� jaderný
cubic (adj)� krychlový,�kubický
cubit (n)� loket�(délková�míra)
decimetre (n)� decimetr
dictation (n)� diktát
divided by (v)� rozdělený�čím
double negative (n)� dvojí�zápor
enclose (v)� uzavřít
evaporation (n)� vypařování
exclamation mark (!) (n)� vykřičník
eyebrows (n pl)� obočí
Fahrenheit (°F) (adj)� týkající�se�stupňů�

Fahrenheita
full stop (.) (n) BrE� interpunkční�tečka
hairline (n)� linie�růstu�vlasů
hyphen (-) (n)� spojovník
imperial (measurement) (adj)� britský�(systém�

měr�a�vah)
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15
radio tower (n)� věž�vysílače
railway track (n)� železniční�koleje,�trať
river (n)� řeka
roller (n)� válec
roundabout (n) BrE� kruhový�objezd
sewer (n)� stoka
shine (v)� zářit,�svítit
standardize (v)� standardizovat
straighten (v)� narovnat,�vyrovnat
sustain (v)� vydržet,�snést,�ustát
sweep (v)� zamést
telecom cable (n)� telekomunikační�kabel
tree (n)� strom
utility line (n)� síť �technických�zařízení
U-turn (n)� otočka�o�180°
veer (v)� měnit�směr
water pipe (n)� vodovodní�trubka

Useful phrases
Where does it go? Kam�to�patří?

acoustic (adj)� zvukový,�akustický
assembly shop (n)� montážní�dílna
body shop (n)� karosárna
boundary (n)� hranice
buried (adj)� zakopaný
ceiling (n)� strop
cleanliness (n)� čistota
coffee maker (n)� stroj�na�přípravu�kávy
come up with (phrase)� přijít�s�něčím�/�ne�něco
continually (adv)� neustále,�trvale
cross (v)� přejít
fence (n)� plot
foundry (n)� slévárna
gatehouse (n)� vrátnice
gym (n)� tělocvična
induce (v)� navodit,�indukovat
interruption (n)� interrupce
multi-storey (adj)� vícepodlažní,�mnohopodlažní
parallel (adj)� souběžný,�rovnoběžný,�paralelní
path (n)� chodník,�cesta
power plant (n)� elektrárna
press shop (n)� lisovna
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16
hydraulic (adj)� hydraulický
instrument (n)� nástroj
intake valve (n)� sací�ventil
interconnect (v)� propojit
kick-off (v)� začátek
nozzle (n)� tryska
participant (n)� účastník
piston (n)� píst
preliminary (adj)� předběžný
prevent (v)� zamezit,�zabránit
reservoir (n)� nádrž,�zásobárna
rotate (v)� otáčet�se,�rotovat
spark plug (n)� zapalovací�svíčka�motoru
spirit level (n)� vodováha
sprocket (n)� řetězové�kolo
sump (n)� olejová�vana
syringe (n)� injekční�stříkačka
tightly (adj)� těsně,�pevně
tooth-shaped (adj)� mající�tvar�zubu

Useful phrases
I’m tied up that day. Ten�den�toho�mám�hodně.
Is there anything else? Ještě�něco�jiného?
To be precise. Přesně�řečeno.

angle (n)� úhel
approaching (adj)� přibližující�se
calliper assembly (n)� čelist�kotoučové�brzdy
circuit board (n)� deska�s�plošnými�spoji
chamber (n)� komora
compass (n)� kompas
concise (adj)� stručný
confuse (v)� zmást,�poplést
connecting rod (n)� ojnice
convenient (adj)� vhodný
conveyor belt (n)� pásový�dopravník
crank (n)� klika
crankshaft (n)� kliková�hřídel
current (of air) (n)� proudění�vzduchu
cylinder (n)� válec
cylindrical (adj)� válcový
exhaust valve (n)� výfukový�ventil
facilities (n)� vybavení,�zařízení
four-stroke engine (n)� čtyřdobý�motor
friction (n)� tření
gauge (n)� měřidlo,�ukazatel
gears (n pl)� ozubená�kola
hesitate (v)� váhat
hinge (n)� pant
hollow (adj)� dutý
horizontal (adj)� vodorovný,�horizontální
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17
puddle (n)� louže
rattling (adj)� drnčící,�rachotící
recall (v)� vyzvat�k�návratu�(např.�zboží)
scorch (v)� spálit,�sežehnout
seize up (v)� zaseknout�se,�zadřít�se
shatter (v)� rozbít�se,�roztříštit�se
short (fuse) (n)� pojistka,�zápalná�sňůra
substandard (adj)� substandardní
substantially (adv)� podstatně
sufficiently (adv)� dostatečně
swallow (v)� polknout,�polykat
toxic (adj)� jedovatý,�toxický
unfavourable (adj)� nepříznivý,�nežádoucí
unpleasant (adj)� nepříjemný
vacuum cleaner (n)� vysavač
waistband (n)� pas

Useful phrases
I will have … Dám�si�...
I won’t have … Nedám�si�...
It could … / It may … / It might … Mohlo�by�...
What’s gone wrong? Co�se�porouchalo?
What’s the matter? Co�se�děje?�Co�se�stalo?

adverse (adj)� nepříznivý,�protichůdný
arise (v)� vzejít�z�čeho
brake assemblies (n pl)� brzdová�soustava
break down (v)� zkolabovat,�zhroutit�se
breathe (v)� dýchat
cash-flow (n)� peněžní�tok,�cash-flow
choke (v)� dusit�se
evidence (n)� důkaz
excessive (adj)� přebytečný
failure (n)� zhroucení
immediately (adv)� ihned
inconvenience (n)� nepříjemnost,�problém
ingest (v)� přijmout,�pojmout
input (adj)� vstupní
intermittent (adj)� nahodilý
invitation (n)� pozvání
lead (paint) (n)� olovnatá�barva
loose (adj)� volný
mounting block (n)� pouzdro,�uložení
out of action (phrase)� mimo�provoz
overheat (v)� přehřát
pose (v)� znamenat,�představovat
pressure (n)� tlak
proposal (n)� návrh
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appendicitis (n)� zánět�slepého�střeva
audit (n)� audit
confidential (adj)� důvěrný,�tajný
contractor (n)� dodavatel
corporate network (n)� firemní�počítačová�síť
drunken (adj)� opilý
encryption (n)� utajení
financial (adj)� finanční
firewall (n)� firewall
heartburn (n)� pálení�žáhy
helmet (n)� přilba
indigestion (n)� žaludeční�nevolnost
jackpot (n)� vklad,�jackpot
junction (n)� křižovatka
laboratory (n)� laboratoř
lightning (n)� blesk
likelihood (n)� pravděpodobnost
maximise (v)� maximalizovat
paper jam (n)� zaseknutí�papíru
poisonous (adj)� jedovatý
probability (n)� pravděpodobnost
prototype (n)� prototyp
sensitive (adj)� citlivý
sensor (n)� čidlo,�senzor

severe (adj)� vážný
shred (v)� roztrhat�na�kousky
stranger (n)� cizinec
supermodel (n)� špičková�modelka
top secret (adj)� přísně�tajný
ultrasonic (adj)� ultrazvukový
uncover (v)� odkrýt,�odhalit
vitamins (n pl)� vitamíny
waste-paper (n)� papír�do�sběru
wig (n)� paruka

Useful phrases
Have you heard? Už�jste�to�slyšel?
It was supposed to be … Mělo�to�být�...
The chances are … Šance�jsou�...
The likelihood is … Pravděpodobnost�je�...
The odds against it are … Skutečnosti�hovořící�

proti�jsou�...
They should have been … Měli�/�měly�/��

měla�být�...
We shouldn’t have … Neměli�jsme�(dělat)�...
What are the chances? Jaké�jsou�šance?
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