Survival Czech
The basics:
yes
no
please
here
there
who
what
when
where
why
how
a little
more
less
Excuse me.
I'm sorry.
Thank you.
You're welcome.

ano
ne
prosím
tady
tam
kdo
co
kdy
kde / kam
proč
jak
trochu
víc, více
míň, méně
S dovolením.
Promiňte.
Děkuji.
Není zač. / Prosím.

Numbers:

zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven

nula
jeden / jedna / jedno
dva / dvě
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
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twelve
thirteen

dvanáct
třináct

fourteen
fifteen
sixteen

čtrnáct
patnáct
šestnáct

seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty one

sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
dvacet jedna

twenty two
twenty three
thirty
forty
fifty

dvacet dva
dvacet tři
třicet
čtyřicet
padesát

sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred
two hundred
three hundred
four hundred
five hundred
six hundred
seven hundred
eight hundred
nine hundred
thousand
two thousand
one million
two million

šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
sto
dvě stě
tři sta
čtyři sta
pět set
šest set
sedm set osm set devět set
tisíc
dva tisíce
milión
dva milióny
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five, six, seven ... million
billion

pět, šest, sedm ... miliónů
miliarda

Ordinal numbers:

first
second
third
fourth
fifth
sixth
seventh
eighth
ninth
tenth

první
druhý
třetí
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
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Days of the week:

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Months:

January
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

leden
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

Seasons:

spring
summer
fall / autumn
winter

jaro
léto
podzim
zima

Related Vocabulary:
day
week
month
year
season of the year

den
týden
měsíc
rok
roční období

Phrases:
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What time is it?
It's one o'clock.
It is two - four o'clock.
It is five - twelve o'clock.
At what time?
At one o'clock.
At two - four o'clock.
At five - twelve o'clock.

Kolik je hodin?
Je jedna hodina.
Jsou dvě - čtyři hodiny.
Je pět - dvanáct hodin.
V kolik hodin?
V jednu hodinu.
Ve dvě - čtyři hodiny.
V pět - dvanáct hodin.

Vocabulary:
hour
minute
second
day
morning / in the morning
noon
at noon
afternoon / in the afternoon
evening / in the evening
night
at night
midnight
at midnight
today

hodina
minuta
sekunda / vteřina
den
ráno
poledne
v poledne
odpoledne
večer
noc
v noci
půlnoc
o půlnoci
dnes

tonight

dnes večer (in the evening)
dnes v noci (at night)
tento týden
tento měsíc
letos
včera
předevčírem
včera večer (in the evening) včera v
noci (at night)
minulý týden
minulý měsíc

this week
this month
this year
yesterday
the day before yesterday
last night
last week
last month
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last year
tomorrow
the day after tomorrow
tomorrow night

next week
next month
next year
now
late
later
early
earlier
Hello! ("Good day!")

minulý rok / vloni
zítra
pozítří
zítra večer (in the evening) zítra v noci
(at night)
zítra večer, zítra v noci
příští týden
příští měsíc
příští rok
teď
pozdě
později
brzo, brzy
dřív, dříve
Dobrý den!
The most common formal greeting
used from morning until late
afternoon, equivalent of the
English "Good morning" and
"Good afternoon".

Hi!

Ahoj! / Čau! / Nazdar!
"Ahoj" is the most common
informal greeting used between
friends. "Čau" is more informal
than "Ahoj". "Nazdar" is a less
common informal greeting

Good morning!

Dobré ráno!

Good afternoon!

Dobré odpoledne!
Rather uncommon afternoon
greeting ("Dobrý den" is always
a safe daytime choice).
Dobrý večer!
Dobrou noc!
Na shledanou!
Formal greeting used when
parting

Good evening!
Good night!
Good bye!

This greeting is less common than
"Dobrý den", which is often used
as a general daytime greeting.
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Bye! / See you! / Take care!

How are you?
Have a nice day!
Let me introduce myself.
What's your name?
My name is Peter.
Who are you?
I am Irene.
This is Mr. Jones.
This is Mrs. Jones.
This is Miss Jones.
Nice to meet you. / Pleased to meet
you.
How are you?
I'm fine, thank you.
Where are you from?
I am from Prague.
I am from Great Britain.
I am from the USA.
I am from Canada.
I am from Mexico.
I am from Brazil.
I am from the Netherlands.
How old are you?
I am twenty years old.
Where do you live?
What's your phone number?
Can I call you?
When will I see you again?
Let's meet on Saturday.
Let's meet at five o'clock.

Ahoj! / Čau! / Měj se!
Informal counterpart of "Na
shledanou", used only between
friends
Jak se máš? (informal) / Jak se
máte? (formal)
Hezký den!
Dovolte mi, abych se představil.
Jak se jmenujete?
Jmenuji se Petr.
Kdo jste?
Já jsem Irena.
Toto je pan Jones.
Toto je paní Jonesová.
Toto je slečna Jonesová.
Těší mě.
Jak se máte?
Mám se dobře, děkuji.
Odkud jste?
Jsem z Prahy.
Jsem z Velké Británie.
Jsem z USA.
Jsem z Kanady.
Jsem z Mexika.
Jsem z Brazílie.
Jsem z Holandska.
Kolik je vám let?
Je mi dvacet let.
Kde bydlíte?

Jaké je vaše telefonní číslo?
Mohu vám zavolat / zatelefonovat?
Kdy vás opět uvidím?
Sejdeme se v sobotu.
Sejdeme se v pět hodin.
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It was nice meeting you.
It was nice seeing you again.

Do you speak English?
I don't speak Czech.
I speak only a little Czech.
I don't understand.
I u derstand only a little Czech.
I'm learning Czech.
Can you repeat it?
Please speak slowly.
Please speak more slowly.
Can you write it down for e?
How do you say ... in Czech?

Rád jsem vás poznal.
Rád jsem vás znovu viděl.

Mluvíte anglicky?
Nemluvím česky.
Mluvím jen trochu česky.
Nerozumím.
Rozumím jen trochu česky.
Učím se česky.
Můžete to zopakovat?
Prosím mluvte pomalu.
Prosím mluvte pomaleji.
Můžete mi to napsat?
Jak se řekne česky ...?

Vocabulary:
dictionary
sentence
word
to understand
to speak:
Bulgarian
Catalan
Croatian
C ech
Danish
Dutch
English
French
Finnish
German
Greek
Hungarian
Icelandic

slovník
věta
slovo
rozumět
mluvit:
bulharsky
katalánsky
chorvatsky
česky
dánsky
holandsky
anglicky
francouzsky
finsky
německy
řecky
maďarsky
islandsky
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Italian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swedish

italsky
nors y
polsky
portugalsky
rumunsky
rusky
srbsky
slovensky
slovinsky
španělsky
švédsky

At the Airport:
When is the next flight to Prague?
Kdy odlétá příští letadlo do Prahy?
The flight to / from Prague leaves / arrives at Letadlo do / z Prahy odlétá / přilétá
3:20 p.m.
v 15:20.
Your plane ticket, please.
Vaši letenku prosím.
Your passport, please.

Váš pas prosím.

I have lost my passport / bag.

Ztratil jsem pas / tašku.

Taking a Taxi:
I need a taxi.
Taxi!
Excuse me, are you available?
What is the rate per kilometer?
Please stop here.
Can you wait here?
How much is it?
I'd like a receipt.

Potřebuji taxi.
Taxi!
Promiňte, jste volný?
Jaká je sazba za kilometr?
Prosím zastavte tady.
Můžete tady počkat?
Kolik to stojí?
Chtěl bych účet.

Taking Public Transportation:
Where is the bus station / bus stop?

Kde je autobusové nádraží / autobusová
zastávka?
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Where is the train station?
Kde je vlakové nádraží?
Where is the subway station?
Kde je stanice metra?
Where is the (nearest) tram stop?
Kde je (nejbližší) zastávka tramvaje?
When does the next bus / train leave for Kdy odjíždí příští autobus / vlak do
Prague?
Prahy?
Where do I buy tickets? (for public
Kde se kupují jízdenky?
transportation)
I'd like a return ticket to Prague.
Chtěl bych zpáteční jízdenku do Prahy.
I'd like a seat reservation.
Chtěl bych místenku.
Does this tram go to the Prague
Jede tato tramvaj na Pražský hrad?
Castle?
Is this seat taken?
Je tu obsazeno?
Tickets please!
Jízdenky prosím!
Phrases:
Help!
Pomoc!
Fire!
Hoří!
Thief!
Zloděj!
Call an ambulance / a doctor!
Zavolejte sanitku / doktora!
Call the police!
Zavolejte policii!
I'm not feeling well.
Není mi dobře.
Don't move.
Nehýbejte se.
Where is the police station?
Kde je policejní stanice?
My purse / bag has been stolen. Ukradli mi kabelku / tašku.
I have been robbed.
Byl jsem okraden.
I have been raped.
Byla jsem znásilněna.
I have lost my passport / bag.
Ztratil jsem pas / tašku.
I want to call my embassy.
Chci si zavolat na ambasádu.
I have an allergy to nuts / tomatoes.Mám alergii na ořechy / rajčata.
Vocabulary:
accident
ambulance
documents
embassy
heart attack
hospital

nehoda
sanitka
dokumenty
ambasáda / velvyslanectví
infarkt
nemocnice
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injury
money
passport
police
purse / handbag (women's)
to lose

zranění
peníze
pas
policie
kabelka
ztratit

Phrases:
Help!
Pomoc!
Fire!
Hoří!
Thief!
Zloděj!
Call an ambulance / a doctor!
Zavolejte sanitku / doktora!
Call the police!
Zavolejte policii!
I'm not feeling well.
Není mi dobře.
Don't move.
Nehýbejte se.
Where is the police station?
Kde je policejní stanice?
My purse / bag has been stolen. Ukradli mi kabelku / tašku.
I have been robbed.
Byl jsem okraden.
I have been raped.
Byla jsem znásilněna.
I have lost my passport / bag.
Ztratil jsem pas / tašku.
I want to call my embassy.
Chci si zavolat na ambasádu.
I have an allergy to nuts / tomatoes.Mám alergii na ořechy / rajčata.
Vocabulary:
accident
ambulance
documents
embassy
heart attack
hospital
injury
money
passport
police
purse / handbag (women's)

nehoda
sanitka
dokumenty
ambasáda / velvyslanectví
infarkt
nemocnice
zranění
peníze
pas
policie
kabelka
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to lose
to rape
to rob
to steal

ztratit
znásilnit
okrást
ukrást

At the Doctor’s
What is wrong?
Co je vám?
I'm not feeling well.
Není mi dobře.
What are your symptoms?
Jaké máte příznaky?
I have a headache.
Bolí mě hlava.
I have a stomach ache.
Bolí mě břicho.
I feel nauseated.
Je mi nevolno.
I have diarrhea / constipation.
Mám průjem / zácpu.
I have a sore throat.
Bolí mě v krku.
I have a cough.
Mám kašel.
I have a fever.
Mám horečku.
I have a toothache.
Bolí mě zub.
It hurts here.
Bolí mě tady.
I'm taking antibiotics.
Užívám antibiotika.
I'm on the pill.
Užívám antikoncepci.
Are you allergic to any medications?Jste alergický / alergická na nějaké léky?
I'm allergic to penicillin.
Jsem alergický / alergická na penicilín.
allergy
to bleed
constipation
cough
diarrhea
doctor
fever
flu
to hurt
pneumonia
to throw up, to vomit
tonsillitis

alergie
krvácet
zácpa
kašel
průjem
doktor
horečka
chřipka
bolet
zápal plic
zvracet
angína
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Signs:

Entrance - Exit
Emergency Exit
Open - Closed
No Smoking
No Entry
No Parking
No Cameras
Restrooms
Men / Gentlemen
Women / Ladies
Arrivals
Departures
Passport Control
Customs
Baggage Claim
Information
Reserved
Telephone
Detour

Vchod - Východ
Nouzový východ
Otevřeno - Zavřeno
Zákaz kouření / Kouření zakázáno
Zákaz vstupu / Zákaz vjezdu
Zákaz parkování
Zákaz fotografování
WC / Toalety
Muži
Ženy
Přílety (plane) - Příjezdy (train or bus)
Odlety (plane) - Odjezdy (train or bus)
Pasová kontrola
Celnice
Výdej zavazadel
Informace
Rezervováno
Telefon
Objížďka

Family:

aunt
boy
bro
brother
brother-in-law
child
children
cousin (female)
cousin (male)
dad, daddy
daughter
daughter-in-law
family

teta
kluk, chlapec (formal)
brácha (slang)
bratr
švagr
dítě
děti
sestřenice
bratranec
táta, tatínek
dcera
snacha
rodina

father

otec
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father-in-law
girl
grandchild
grandchildren
granddaughter
grandfather, grandpa
grandmother, grandma
grandparents
grandson
great-grandfather
great-grandmother
husband
little brother
little sister
mom, mommy
mother
mother-in-law
nephew
niece
parents
siblings
sis
sister
sister-in-law
son
son-in-law
uncle
wife

tchán
holka (informal), dívka (formal)
vnouče
vnoučata
vnučka
dědeček
babička
prarodiče
vnuk
pradědeček
prababička
manžel
bratříček
sestřička
máma, maminka
matka
tchýně
synovec
neteř
rodiče
sourozenci
ségra (slang)
sestra
švagrová
syn
zeť
strýc
manželka

Special Occasions:

Congratulations!
Congratulations on your engagement!
Congratulations on your marriage!
Congratulations on the birth of your son!

Blahopřeji! (sg. - I congratulate)
Blahopřejeme! (pl. - we congratulate)
Blahopřeji / Blahopřejeme k vašemu
zasnoubení!
Blahopřeji / Blahopřejeme k vašemu
sňatku!
Blahopřeji / Blahopřejeme k narození
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Congratulations on the birth of your
daughter!
Congratulations on your graduation!
Happy Birthday!
Happy Nameday!
Happy Mother's Day!
Happy Father's Day!
Happy Anniversary!
Good luck!
Have a good trip!
Merry Christmas!
Happy New Year!
Happy New Year's Eve!
Merry Christmas and Happy New Year!
Happy Holidays!
Happy Easter!
...to you and your (whole) family.

to congratulate
engagement
wedding
marriage
graduation
birthday
nameday
Mother's Day
Father's Day
anniversary
Christmas
New Year's Eve
New Year's Day (January 1st)
New Year (the whole upcoming year)
Christmas card
New Year's card

vašeho syna!
Blahopřeji / Blahopřejeme k narození vaší
dcery!
Blahopřeji / Blahopřejeme k promoci!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Všechno nejlepší k svátku!
Všechno nejlepší ke Dni matek!
Všechno nejlepší ke Dni otců!
Všechno nejlepší k Vašemu výročí!
Hodně štěstí!
Šťastnou cestu!
Veselé Vánoce!
Šťastný nový rok!
Veselého Silvestra!
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!
Hezké svátky! / Krásné svátky! / Příjemné
svátky!
Veselé Velikonoce!
...Tobě a (celé) Tvé rodině. (informal)
...Vám a (celé) Vaší rodině. (formal)
gratulovat, pogratulovat
zasnoubení
svatba
sňatek
promoce
narozeniny
svátek, jmeniny (formal)
Den matek
Den otců
výročí
Vánoce
Silvestr
Nový rok
nový rok
přání k Vánocům / vánoční přání
přání k novému roku / novoroční přání
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Easter
Easter card

Velikonoce
přání k Velikonocům / velikonoční přání

He tells her...
You're pretty.
You're beautiful.
Are you married?
Do you have a boyfriend?
I'm married.
I'm not married.
I have a girlfriend.
I don't have a girlfriend.

Jsi hezká.
Jsi krásná.
Jsi vdaná?
Máš přítele?
Jsem ženatý.
Nejsem ženatý.
Mám přítelkyni.
Nemám přítelkyni.

She tells him...
Are you married?
Do you have a girlfriend?
I'm married.
I'm not married.
I have a boyfriend.
I don't have a boyfriend.

Jsi ženatý?
Máš přítelkyni?
Jsem vdaná.
Nejsem vdaná.
Mám přítele.
Nemám přítele.

Unisex...
I like you.
You're sexy.
Are you dating anyone?
Can I see you again?
Can I call you?
Call me.
What's your (phone) number?
Do you want to go on a date?
Kiss me.
I miss you.
I can't wait to see you again.

Líbíš se mi.
Jsi sexy.
Chodíš s někým?
Můžu tě zase vidět?
Můžu ti zavolat?
Zavolej mi.
Jaké máš (telefonní) číslo?
Chceš jít na rande?
Dej mi pusu. (innocent, casual) / Polib
mě. (romantic)
Chybíš mi. / Stýská se mi po tobě.
Nemůžu se dočkat, až tě zase uvidím.
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You're my sweetheart.
I can't live without you.

Jsi můj miláček.
Nemůžu bez tebe žít.

I love you.
Will you marry me?

Miluji tě. / Miluju tě.
Vezmeš si mě?

Vocabulary:
sweetheart, darling
love
boyfriend
girlfriend
a date
an affair
serious relationship
husband
wife

miláček (when addressing: miláčku)
láska
přítel
přítelkyně
rande
aféra
vážná známost / vážný vztah
manžel
manželka
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