
Vocabulario

Tento slovník obsahuje 
všechna slova, která se 
objevují v této knize, 
kromě těch nejběžnějších 
a některých z těch, která 
se vyskytla v materiálech 
ke čtení, avšak nejsou nez-
bytná pro porozumění 
tématu, nebo těch, jejichž 
význam byl vysvětlen 
již na dané straně. 
Pokud má slovo několik 
významů, zmiňujeme zde
pouze ten, který se obje-
vil v knize. 

U sloves označených * 
dochází ke změně v kmeni 
nebo ve výslovnosti, slo-
vesa označená ** jsou 
nepravidelná.

Zkratky:

m = podst. jméno   
  mužského rodu 

f = podst. jméno   
  ženského rodu

pl = podst. jméno 
  v množném čísle

 A

 a partir de   z, od
a pesar de   přesto
abarcar   obsáhnout,   
 zahrnovat
abismal   propastný
abismo m   propast  
abogado/a m/f   advokát/ka
abono m   předplatné
abrazo m   objetí
abastecer   dodávat, zásobit
acabar (de)   dokončit 
acarrear   rozvážet, dopravovat
aceite (de oliva) m 
   (olivový) olej
aceituna f   oliva
aconsejar   poradit

acordarse (de) 
 vzpomenout si
acostumbrarse   zvyknout si 
actualmente   nyní, 
 v současné době
acudir   navštěvovat
adecuado   vhodný
adelante   vpředu
además   vedle, kromě
adinerado/a   bohatý/á
adivinar   hádat
adjuntar   připojit, přiložit
aduana f   celnice
afiliarse   připojit se
afiche m   plakát, leták
afuera   venku
afueras fpl   okolí (města)
agobiante   vyčerpávající,       
   vysilující
agotado/a   vyčerpaný/á
agradable   příjemný
agradecer   děkovat
agricultor m   zemědělec
agua f potable   pitná voda 
aguantar   snést, vydržet
agudo/a   ostrý/á
agujero m   díra, otvor
ahogarse   topit se
ahorrar   ušetřit
aire m libre   čerstvý vzduch
aislado/a   osamělý/á
ajedrez m   šachy
ajo m   česnek
álamo m   topol
albañil m   zedník
albaricoque m   meruňka
albergue juvenil m 
 mládežnický hostel
alcalde m   starosta
alcanzar   dosáhnout
alcázar m   pevnost
aldea f   vesnice
alegrarse   mít radost
alegre   šťastný
alfabetización f   gramotnost
alfombra f   koberec
algodón m   bavlna

alguien   někdo
algún, alguno/a   nějaký/á
alimento m   jídlo
aliviar   ulehčit
almacén m   obchod
almendra f   mandle
almohada f   polštář
almorzar   obědvat
alojamiento m   ubytování
alojarse   ubytovat se
alpinismo m   horolezectví
alquilar   pronajmout si
alrededor   kolem
alucinante   udivující,   
 úžasný
alzar   zdvihnout 
amable   milý, laskavý
ama de casa f   žena 
 v domácnosti 
amanecer   svítat
ambiente m   okolí, ovzduší
ambos/as   oba/obě
amenazar   ohrožovat
amistad f   přátelství
ancho/a   široký/á
anchoa f   ančovička
andaluz(a)   Andalusan/ka
andar**   jít, procházet se
andén m   nástupiště
anillo m   prsten
ánimo m   nálada
anoche   včera v noci
anteayer   předevčírem
antena parabólica f 
 satelitní anténa
antes de   před 
anublado/a   zataženo,   
 oblačno
anuncio m   inzerát
añadir   přidat
aparcamiento m     
parkoviště 
apenas   stěží, sotva
aplastar   rozmačkat
apogeo m   zenit
aportar   přispět, přinést
apoyo m   podpora

apretar*   mačkat
aprobar*   složit zkoušky 
aprovecharse de   využít
apuntar   poznamenat si
apuntes mpl   poznámky
arena f   písek
argumento m   námět,   
 zápletka
armario m   šatní skříň
arreglarse   připravit se
arriba   nad
arroz m   rýže
artesanías fpl   řemesla 
asado/a   pečený/á
ascensor m   výtah
asco m   odpor
asequible   dosažitelný
así   tak, tedy, takto 
asistir a   zúčastnit se, 
 být přítomen
asolar   zničit, zpustošit
atar   spoutat, svázat
atender a  starat se o
aterrizar   přistát (letadlo)
atestado/a   plný/á
atrás   za
atravesar*   přejít
atrevido/a   odvážný/á,   
 smělý/á
atropellar   přejet, srazit
atún m   tuňák
aula f   třída
aumento m   zvětšení,   
 zvýšení
aun   dokonce, i
aún   stále, ještě
aunque   ačkoliv
autopista f   dálnice
autoservicio m     
 samoobsluha
ave m   pták
avisar   varovat
Ayuntamiento m 
 městská radnice
azafata f   letuška
azotea f   rovná střecha
azúcar m/f   cukr
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 B

bacalao m   treska 
bachillerato m   maturita,  
 bakalářská zkouška 
bajar   sejít, sjet
bajo/a   nízký/á
balón m   míč
bandera f   vlajka
bañarse   koupat se
baño m   koupel
barato/a   levný/á
barba f   bradka
barbilla f   brada
barra f   pult
barranquismo m 
 lezení v kaňonech
barrer   mést, zametat
barrio m   městská čtvrť,  
 oblast
bastante   dost
basura f   smetí, odpadky
basurero m   popelář
batería f   sada bubnů
beca f   stipendium
besar   líbat, políbit
biblioteca f   knihovna
bienvenido/a   vítaný/á
bigote m   knír
billetero m   náprsní taška
bisabuelo m   pradědeček
bizcocho m   sušenka
boda f   svatba
bodega f   vinný sklep
boina f   baret
boletín m   vysvědčení 
bolsillo m   kapsa
bombero m   hasič
borracho/a   opilý/á 
borrador m   guma; náčrt,  
 koncept
borroso/a   nejasný/á; kalný/á
bosque m   les
bracero m   dělník 
brillar   zářit
brisa f   vánek
broma f   žert, vtip 

broncearse   opalovat se 
brújula f   kompas 
buceo m   potápění
bufanda f   šál
burbuja f   bublina
burro m   osel
butaca f   křeslo
buzón m   poštovní   
 schránka

  C

caballero m   džentlmen
caber**   vejít se
cabra f   koza
caciquismo m   tyranie
cada   každý
cadena f   řetěz, televizní  
 kanál
caer(se)*   padat, spadnout
caja f   krabice
cajero automático m 
 bankomat
calamares mpl      
 chobotnice, kalamáry
calcetín m   ponožka
calefacción f   topení,   
 vytápění
calidad f   kvalita
caliente   teplý, horký
calvo/a   plešatý/á
callar(se)   mlčet, ztichnout
cambiar   změnit, vyměnit
cambio m   změna, výměna
camello m   velbloud
camino m   cesta 
camión m   nákladní auto
campana f   zvon
campesino m   rolník,   
 venkovan
campo m   pole, venkov
Canal de la Mancha m 
 Lamanšský průliv
cancela f   vrata
canción f   píseň
cancha f   hřiště
candente   žhavý

cangrejo m   krab
canguro (hacer de)   hlídat  
 děti
cansado/a   unavený/á
cantidad f   množství
caña de pescar f 
 rybářský prut
capa (de ozono) f 
 (ozónová) vrstva
capaz   schopný, vhodný
capricho m   rozmar,   
 choutka
cara f   obličej, tvář
¡caramba!   sakra! 
caramelo m   bonbon,   
 karamel 
cárcel f   vězení
Caribe m   Karibské moře
cariño m   láska 
carnet de conducir m 
 řidičský průkaz 
caro/a   drahý/á
carpintero m   tesař 
carrera f   kariéra
carretera f   silnice, cesta
cartero m   poštovní   
 doručovatel
cartón m   lepenka, karton
casco m   přilba; městské
  jádro
caserío m   baskický statek
casi   téměř
castañuelas fpl   kastaněty 
castellano/a   Španěl/ka,   
 Kastilec/Kastilka 
castillo m   zámek, hrad
castigar   (po)trestat 
(a) causa (de)   kvůli,   
 následkem (čeho)
caza f   lov, hon
cebolla f   cibule
ceja f   obočí
celoso/a   žárlivý/á 
cenicero m   popelník
central telefónica f 
 telefonní ústředna
cepa f   pařez, kmen

cepillo m   kartáč 
cereza f   třešeň
cerilla f   zápalka
cero   nula
cerrar (con llave)  
 zavřít (zamknout) 
césped m   trávník, drn 
cesta f   koš
chabola f   chatrč, bouda
chaleco m   vesta 
chalet m   vila, chata 
champiñones mpl 
 žampiony 
chanclas fpl   sandály
charcutería f 
 uzenářství 
charlar   povídat si 
cheque de viaje m 
 cestovní šek 
chiminea f   komín
chisme m   klep, pomluva
chispa f   jiskra
chiste m  žert
chivo m   (obětní) beránek 
chocar   narazit
choque m   srážka, náraz
chorizo m   vepřový salám
chubasco m   liják
chucherías fpl   pamlsky 
chuleta f   kotleta,   
 (slangově) tahák, podfuk
churros mpl   smažené   
 pečivo  
ciego/a   slepý/á 
cielo m   obloha, nebe 
cierto/a   jistý/á, určitý/á
cifra f   číslo
cigarrillo m   cigareta
cinta f   páska
cinturón (de seguridad) m
 (bezpečnostní) pás 
circo m   cirkus
circulación f   provoz,   
 doprava
cita f   schůzka, rande
claro/a   jasný/á;   
 samozřejmě
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clave   klíčový, klíč, kód
cliente m/f   klient,   
 zákazník 
cobro revertido m 
 na účet volaného
cobrador m   průvodčí 
cocinero m   kuchař 
código postal m 
 poštovní směrovací číslo
codo m   loket
coger*   vzít, uchopit
cojín m   polštář
cojo/a   chromý/á,   
 jednonohý/á 
cola f   fronta
colchón m   matrace
colgar*   pověsit, zavěsit
colina f   kopec
colocar(se)   umístit,   
 položit 
collar m   obojek,   
 náhrdelník
combinado m  míchaný  
 nápoj
comenzar*   začít 
comercio m   obchod
comisaría f   policejní   
 stanice 
compartir   rozdělit, sdílet
comprobar*   zkontrolovat,  
 ověřit 
comprometer 
 kompromitovat
comunicando 
 obsazený (telefon) 
concurrido/a   rušný/á,   
 nabitý/á
concurso m   soutěž, závod
condena f   trest
conducir**   řídit
conejo m   králík
confitería f   cukrárna 
congelador m   mraznička
conseguir*   získat, dokázat 
consejo m   rada
consistir en   spočívat v
consultorio m   ordinace 

contable m   účetní
contador m   účetní
contaminación f 
 znečištění 
contar*   počítat 
contraer   uzavřít, 
 chytit (nemoc)
contrato m   smlouva
convertirse*   změnit se,   
 přeměnit se
corazón m   srdce 
corregir*   opravit
Correos mpl   pošta 
correo electrónico m 
 e-mail
correr   běžet
correspondiente m 
 přítel na dopisování 
corrida f   býčí zápasy
cortar   řezat, sekat
corte f   královský dvůr
corte m   střih (účes)
cortés   zdvořilý 
cortina f   záclona, závěs
corto/a   krátký/á
cosa f   věc 
cosecha f   sklizeň, úroda 
coser   šít 
costa f   pobřeží
costumbre f   zvyk, obyčej 
cotilleo m   klepy
crecer   růst 
creer*   věřit
cristal m   sklo
cruento/a   krvavý/á 
Cruz Roja f   Červený kříž 
cuadrado/a   čtvercový/á
cuadro m   obraz; čtverec 
cuál   který, jaký
cuartel m   kasárna,    
 městská čtvrť 
cuarto m   pokoj
cubo m   kbelík 
cubrir   přikrýt
cuchara f   lžíce
cuchillo m   nůž 
(en) cuclillas   dřep 

cuello m   krk 
cuenta f   účet
cuero m   kůže
cuerpo m   tělo 
cueva f   jeskyně
¡cuidado!   opatrně! 
cuidar de   pečovat o
culebra f   had
culebrón m   telenovela
culpa f   vina
cumbre f   vrchol
cura m   kněz
curso m   kurz, školení
cuyo/a   jehož/jejíž

  D

daño m   škoda
darse cuenta de   
 uvědomit si
darse prisa   pospíchat
datos mpl   data, údaje
de repente   náhle
debajo (de)   pod
deber   dlužit, mít   
 povinnost, muset
débil   slabý
deceleración f 
 zpomalení
decepcionado/a 
 zklamaný/á 
dedo m   prst
dedo gordo m   palec
dedo pulgar m   palec 
dejar   opustit, nechat
delante (de)   před
deletrear   hláskovat 
delgado/a   tenký/á,   
 hubený/á
delito m   zločin
demanda f   poptávka,   
 žádost  
demás   ostatní, další
demasiado/a   příliš   
 mnoho
dentro(de)   uvnitř, 
 v, během 

deprimido/a   sklíčený/á
derecho   rovně, přímo
derechos mp   práva
derrotar   zničit
desarrollar   rozvinout,   
 vyvinout
descansar   odpočívat 
desconocido/a 
 neznámý/á
descuento m   sleva
desde (hace)   od (čas) 
desempeñar   hrát úlohu
desempleado/a 
 nezamestnaný/á 
desempleo m 
 nezaměstnanost
desmayarse   omdlít
desnudo/a   nahý/á, holý/á
despacio   pomalu
despedirse*   rozloučit se 
despejado/a   jasné nebe 
despertar(se)*   vzbudit se 
despilfarro m   plýtvání 
después   po 
destacar   vyzdvihnout
destape m   zmírnění,   
 uvolnění
destruir*   zničit
desván m   podkroví
detalle m detail
detrás (de)   za
diario/a   denní
dibujar   kreslit, rýsovat
dibujo animado m 
 kreslená groteska 
diente m   zub
dígame   Kdo volá?
Dios m   Bůh
dirección f   adresa
director m   ředitel
dirigirse*   směřovat
discapacitado/a     
 neschopný/á, invalidní
disfrutar   užívat, těšit se
disminuir   zmenšovat,   
 snižovat
disparo m   rána, výstřel
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dispensa f   prominutí,   
 povolení
disponer   mít k dispozici
dispuesto/a   ochotný/á 
docena f   tucet
dolor m   bolest 
don   pan
doña   paní
dueño m   majitel
dulce   sladký 
duro/a   tvrdý/á

 E

echar   hodit, vyhodit
echar de menos   postrádat  
 (někoho/něco)
edad f   věk 
edificio m   budova
EE.UU.   zkratka pro USA
ejército m   armáda
electrodomésticos mpl
 elektrospotřebiče
elegir*   vybrat si
emborracharse   opít se 
emisión f   vysílání   
 (televizní)
emocionante   dojemný 
emoticones mpl 
 „smajlíci“
empadronar   zaregistrovat
empero   avšak, nicméně 
empeñar   snažit se,   
 usilovat
empezar*   začít 
empleo m   zaměstnání 
empleado m   zaměstnanec
empleador m   zaměstnavatel
empresa f   firma,   
 společnost 
empresario m   podnikatel,  
 manažer
empujar   strčit, tlačit
encima (de)   na, nad
encontrar(se)*   najít,   
 potkat se
encuesta f   anketa
enfadado/a   rozzlobený/á 

enfrente (de)   naproti
enhorabuena 
 blahopřání, gratulace 
enojar   rozzlobit
enriquecerse**      
 zbohatnout 
enseñar   učit
entender*   rozumět
enterarse de   zjistit
entonces   potom
entrada f   vstup;   
 vstupenka
entre   mezi
entremeses mpl 
 předkrmy
entrevista f   setkání,   
 rozhovor
enviar   poslat
envolver*   zabalit
eólico   větrný
época f   období, epocha
equilibrio m   rovnováha
equipaje m   zavazadlo
equipo m   tým
equivocarse   zmýlit se
escalada f   šplhání, 
 lezení na horu 
escalera f   schodiště
escasez f   nedostatek,   
 nouze
escritorio m   psací stůl 
esforzarse*   usilovat 
esfuerzo m   snaha, úsilí
E.S.O.  = Educación 
 Secundaria Obligatoria  
 (Povinné středoškolské   
 vzdělání)
esmero m   péče
espada f   meč
espalda f   záda
especie f   druh
espectáculo m   představení
espejo m   zrcadlo
espeleología f   speleologie
esperar   čekat, doufat 
espíritu f   duch, duše
esposo m   manžel

esquina f   roh, kout
estación f   stanice; 
 roční doba
estadio m   stadium
Estados Unidos 
 Spojené státy
estancia f   pobyt
estanco m   trafika
estar de baja   být v pra-  
 covní neschopnosti/  
 propuštěn 
estar hasta la coronilla 
 mít až po krk 
estómago m   žaludek 
estrago m   zkáza, zničení
estrecho/a   úzký/á, těsný/á 
estrella f   hvězda
estresado/a   stresovaný/á
etapa f   etapa, fáze
evitar   vyhnout se
exigir   vyžadovat
éxito m   úspěch 
extranjero/a m/f 
 cizinec/cizinka
evaluación f   hodnocení

 F

fábrica f   továrna
factura f   faktura 
faltar a clase   vynechat   
 hodiny 
fatal   (slang.) děsný,   
 zkažený 
fecha f   datum 
felicidades 
 blahopřání
fenicio/a   fénický/á
ferrocarril m   železnice
ficha f   karta
fiebre f   horečka, teplota
fijación f   posedlost, fixace 
fijo,a   pevný/á, stálý/á 
finca f   farma
flaco/a   hubený/á,   
 vyhublý/á
flojo/a   líný/á

flor f   květina
florero m   váza 
florístería f   květinářství
folleto m   leták, brožurka
fondo m   dno
fontanero m   instalatér
forastero m   cizinec
formación f   školení,   
 výcvik
formulario m   formulář 
frambuesa f   malina
fregar*   mýt, drhnout 
fresa f   jahoda
frijol m   fazole
frisar con/en   blížit se k 
frontón m   štít domu   
 nebo stěna v pelotě   
 (baskická hra)
fuego m   oheň
fuegos artificiales mpl 
 ohňostroje 
fuente f   fontána
fuera (de)   venku, kromě
fuerte   silný
fumar   kouřit
funcionario m  
 veřejný úředník 
furgoneta f   dodávkový   
 vůz
fusilar   střílet

 G

gabardina f   nepromokavý  
 plášť 
gafas (de sol) fpl 
 (sluneční) brýle
gallego/a   galicijský/á
galleta f   sušenka
gallina f   slepice
gambas fpl   krevety
gamberrada f 
 chuligánství
ganar(se la vida)   vyhrát  
 (vydělávat si na živobytí) 
ganas fpl   touha, přání
ganga f   výhodná koupě
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garganta f   hrdlo, krk
gasolina f   benzin
gastar   utratit, promrhat
gazpacho m   studená   
 rajčatová polévka
gemelo/a m/f   dvojče
genio m   genius
gente f   lidé
gobierno m   vláda
golosines mpl   sladkosti,  
 cukroví 
golpe m   rána, úder
goma f   guma
gorra f   čepice
grabar   nahrát
gracioso/a   vtipný/á, 
 legrační 
granja f   farma
granjero m   farmář
granizo m   kroupa 
grave   vážný
grifo m   kohoutek
gritar   křičet
grueso/a   tlustý/á, silný/á
guante m   rukavice
guardar rencor   
 mrzet se (na)
guatemalteco m 
 Guatemalec
guerra f   válka
guerrillero m   partyzán 
guía m/f   průvodce
guionista m   scénárista 
guisante m   hrách

 H

habilidad f   schopnost,  
 dovednost
habilitar   opatřit, připravit
hacer falta   chybět
hacia   (směrem) k
hambre f   hlad
harina f   mouka
harto/a   (slang.) otrávený/á
hasta luego   na brzkou  
 shledanou 

hechizo m   kouzlo
heladería f   zmrzlinářství 
helado m   zmrzlina
herido/a   zraněný/á 
hermoso/a   krásný/á
herrumbre f   rez
hielo m   led
hierba f   tráva
hierro m   železo
hincha m/f   (slang.)  
 fotbalový fanoušek
hito m   milník, 
 hraniční kámen
hogar m   domov
holgazanear   zahálet, lenošit
hoja f   list
hollín m   saze
hombre m   muž
hombro m   rameno
horario m   jízdní řád
hormigón m   beton
hueco m   díra
huele bien   voní 
huelga f   stávka
huella f   stopa, šlépěj
hueso m   kost
húmedo/a   vlhký, mokrý
humo m   kouř

 I

iglesia f   kostel
igual   stejný
impedir*   zabránit
impermeable m 
 plášť do deště
implicar   obsahovat,  
 zahrnovat 
inalámbrico/a   bezdrátový/á
incendio m   oheň
incertidumbre f 
 nejistota
incluso   včetně
indicar   ukázat, označit
indígena   domorodý,  
 domácí
índole f   druh, povaha

infierno m   peklo 
inmobiliario m   majetek
insolación f   úžeh, úpal
insoportable   nesnesitelný 
instalaciones fpl    zařízení
instruir*   učit, instruovat
inundación f   záplava
inútil   nepotřebný,  
 bezcenný
invernadero m   skleník
invierno m   zima
isla f   ostrov
itinerario m   plán cesty,  
 itinerář

 J

jabón m   mýdlo
jamás   nikdy (kdy) 
jamón (serrano) m 
 (nakládaná) šunka
jarabe m   sirup
jaula f   klec
jefe m   šéf, vedoucí
jerez m   sherry
jornada f   den 
jornada laboral f 
 pracovní doba
jornalero m   nádeník
joven   mladý
joya f   šperk, klenot
joyería f   klenotnictví
jubilado m   důchodce
judías (verdes) fpl 
 (zelené) fazolky
judío/a   židovský/á
juego m   hra 
juerga f   (slang.) flám
juez m   soudce
juicio m   rozsudek
junto/a   vedle, u 
justo/a   spravedlivý/á 
juventud f   mládí

 L

labio m   ret
laboral   pracovní

lado m   strana 
ladrón m   zloděj
lago m   jezero
lana f   vlna
langosta f   langusta, humr
lámpara f   lampa
largo/a   dlouhý/á 
largometraje m    
 celovečerní film 
lástima f   soucit, lítost
lata f   plechovka
lavabo m   umyvadlo
lavadora f   pračka
lavaplatos m   myčka na  
 nádobí
lavar(se)   mýt (se)
legumbres fpl   zelenina
lejos (de)   daleko (od)
lema m   heslo, motto
lengua f   jazyk, řeč
lento/a   pomalý/á
letra f   písmeno
letrero m   nápis
ley f   zákon, právo 
libra esterlina f   libra  
 šterlinků 
libre   volný, svobodný
librería f   knihkupectví
lidiar   bojovat
lienzo m   plátno
ligero/a   lehký/á
limón m   citron
limpiar   čistit
lindo/a   pěkný/á, hezký/á
liso/a   hladký/á, rovný/á 
listo/a   připravený/á;  
 chytrý/á
llama f   plamen
llave f   klíč
llegar   přijet, přijít
llenar   naplnit
llevarse bien/mal   vycházet  
 dobře/špatně
llorar   plakat
lluvia f   déšť
loco/a   bláznivý/á 
lograr   dokázat; podařit se
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loro m   papoušek
luchar   bojovat, zápasit
lugar m   místo
luna (de miel) f 
 měsíc (líbánky) 
luz f   světlo

 M

madera f   dřevo 
madrina f   kmotra
madrugada f   svítání,  
 časné ráno
madurar   dozrát, dospět
maestro m   mistr, učitel 
maleta f   kufr
manchar   umazat, ušpinit
manchego   z La Mancha 
mandar   poslat
manera f   způsob
mantequilla f   máslo
manzana f   jablko
mapa m   mapa
máquina f   stroj, přístroj
mar m/f   moře
marcar   vytočit; vstřelit
margen m/f   okraj, lem
marchar(se)   odejít
marearse   mít mořskou  
 nemoc, závrať
marido m   manžel
marroquí   marocký
máscara f   maska
matar   zabít
matiz m   odstín, nuance
matrimonio m   sňatek,  
 manželé
media pensión f    
 polopenze 
medias fpl   punčochy 
medio/a   průměrný/á
medio ambiente m 
 životní prostředí
mejicano/mexicano/a 
 mexický/á
mejilla f   tvář, líc
mejillones mpl   škeble

melocotón m   broskev
mendigo m   žebrák 
menor   menší, mladší 
mensualmente   měsíčně
mentira f   lež
menudo/a   malý/á 
mercado m   tržiště
merecer*   zasloužit si
merienda f   svačina 
mes m   měsíc
meseta f   náhorní rovina 
meta f   cíl, meta
meter   dát, položit 
mezclar   míchat
miedo m   strach
miel f   med
miembro m   člen
mientras   zatímco
minusválido/a   invalidní
mismo/a   stejný/á 
mitad f   polovina
moda f   móda
mojado/a   mokrý/á
molestar   obtěžovat
moneda f   peníze, mince
monedero m   peněženka
monitor m   vedoucí,  
 instruktor
montón m   hromada 
morado/a   tmavofialový/á
morder*   kousat
moreno/a   snědý/á,  
 tmavovlasý/á 
morir*   zemřít 
moro   maurský
mosca f   moucha
mostaza f   hořčice
mostrar*   ukázat
motín m   povstání,  
 vzpoura
moto f   motorka
mozo m   mladík
muchedumbre f   dav
mueble m   nábytek
muela f   zub, stolička
muerto/a   mrtvý/á 

mugre f   špína
mujer f   žena
multa f   pokuta 
mundo m   svět
muñeca f   panenka;  
 zápěstí 
músico m   hudebník
muslo m   stehno

 N

nacer*   narodit se
naranja f   pomeranč
Navidad f   Vánoce
negar*   popřít
negocio m   obchod 
nevar*   sněžit
nevera f   lednice
ni … ni …   ani … ani 
niebla f   mlha 
nieto/a m/f   vnuk/vnučka
nieve f   sníh 
ningún   žádný, nikdo
nivel m   úroveň, hladina
Nochebuena f   Štědrý  
 večer 
Nochevieja f 
 silvestrovská noc
no obstante   nicméně,  
 přesto
nocivo/a   škodlivý/á
nómina f   výplatní páska
normas fpl   pravidla  
 chování
noreste m   severovýchod
noroeste m   severozápad
norte m   sever
notable   vynikající
notas fpl   výsledky,  
 poznámky 
novio/a m/f   snoubenec/ka,   
 přítel/přítelkyně
nube f   mrak, oblak
nublado/a   zatažený/á,  
 zamračený/á
nuera f   snacha

 O

obra f   dílo
obrero m   dělník,  
 pracovník 
ocio m   volný čas
ocupado/a   zaměstnaný/á,  
 zaneprázdněný/á 
odiar   nenávidět
oeste m   západ
oferta f   nabídka
oído m   sluch 
oiga   haló 
oír**   slyšet
ojalá   kéž by
ola f   vlna (na moři)
¡olé!   výborně! 
olor m   vůně, pach
olvidar (se) de   zapomenout 
ombligo m   pupek 
opinar   mínit, vyjádřit  
 názor
opuesto/a   protější,  
 protilehlý
oreja f   ucho
orientación f   zaměření 
orilla f   břeh 
orgulloso/a   pyšný/á, hrdý/á
orín m   rez
oro m   zlato 
ortografía f   pravopis
oscuro/a   tmavý/á
oso m   medvěd
otoño m   podzim
oveja f   ovce

 P

pacífico/a   mírumilovný/á,  
 pokojný/á
país m   země
País Vasco m   Baskicko 
paisaje m   venkov, krajina
pájaro m   pták 
pandilla f   tlupa, parta
pantalla f   obrazovka 
pañuelo m   kapesník
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papelería f   papírnictví 
paquete m   balík
par   stejný, sudý 
parada f   zastávka
parado/a   nezaměstnaný/á
parabrisas m   čelní sklo
paraguas m   deštník
parapente m   závěsné  
 létání 
pararse   zastavit se
parecido/a   podobný/á 
parecerse a   vypadat jako 
pared f   stěna
pareja f   partner
pariente m/f   příbuzný 
paro m   nezaměstnanost
parque de atracciones m    
 zábavní park 
partido m   zápas
pasado mañana   pozítří
pasajero m   pasažér
pasatiempo m   zábava 
Pascua f   Velikonoce
pasearse   projít se,  
 procházet se
paseo m   procházka
pasillo m   chodba
pasta de dientes f 
 zubní pasta
pastilla f   pilulka
patera f   raft, vor
patinar   bruslit
pato m   kachna
pauta f   předloha, vzor
pavo m   krocan
paz f   mír
peaje m   mýto
pecho m   hruď, prsa 
pedazo m   kus, kousek
pedir*   žádat 
pegamento m   lepidlo
peligro m   nebezpečí 
pelota f   míč
pelota vasca f   pelota
peluquería f    kadeřnictví
pena f   trápení, žal
pensar*   myslet

pensión f   penzion
peor   horší
perder*   ztratit
perfil m   profil, obrys
periódico m   noviny
periodista m/f   novinář
perjudicar   poškodit,  
 uškodit
permiso m   povolení
permitir*   dovolit, povolit
perseguir*   pronásledovat
persiana f   žaluzie, roleta 
personaje m   osobnost 
pesado/a   nudný/á
pesar   (z)vážit
pesca f   rybaření
pescador m   rybář
peso m   peso (měna) 
pez m   ryba 
picante   ostrý, pikantní
picar   píchat, bodat
piedra f   kámen
piel f   kůže
pillar   chytit
pimiento m   paprika
pincel m   štětec
pintada f   grafitti
piragüismo m   rafting
Pirineos mpl   Pyreneje
piso m   byt, poschodí
planchar   žehlit
planta baja f   přízemí 
plantilla f   sestava, seznam  
plátano m   banán, platan
pluma f   pero, peří
pobre   chudý, nešťastný 
pobreza f   chudoba
policía f   policie
policía m   policista 
poner(se) (a)**   položit;  
 pustit se (do)
por supuesto   samozřejmě
portero m   brankář
potable   pitná (voda)
precio m   cena
precisar   potřebovat,  
 upřesnit

prefijo m   volací kód
preguntar   zeptat se
premio m   cena, odměna
prensa f   tisk
prestar   půjčit 
pretender   tvrdit, zamýšlet 
previo   předchozí, předběžný 
primavera f   jaro
primo/a m/f   bratranec/ 
 sestřenice
príncipe m   princ
principio m   začátek
priorizar   dát přednost,  
 preferovat
probar*   zkusit, vyzkoušet
procedente de   pocházející z 
prohibido/a   zakázaný/á 
pronóstico m   předpověď
pronto/a   připravený/á;   
 brzy
propina f   spropitné
propio/a   vlastní 
proporcionar   opatřit,  
 poskytnout  
proteger   chránit
próximo/a   příští, blízký/á 
prueba f   zkouška, důkaz
pueblo m   vesnice
puente m   most 
puerto m   přístav
pues   tedy, nuže 
puesto   jelikož, poněvadž 
pulsera f   náramek

 Q

quebrantamiento m 
 zlomení, rozbití
quedar(se)   zůstat 
querer**   chtít, přát si,  
 milovat 
querer decir**   mínit 
querido/a   drahý/á 
quince días mpl  
 čtrnáct dní
quincenal   čtrnáctidenní

quisiera   chtěl bych, 
 rád bych 
quitar(se)   vzít, dát pryč,  
 zbavit se, svléci
quizá(s)   snad, asi

 R

ración f   příděl, porce
raíz f   kořen 
rango m   pořadí, řada
rape m  stříhání dohola
rasgar   škrábat
razón f   příčina, rozum
realizar   uskutečnit,  
 provést 
rebaja f   sleva, snížení
recado m   vzkaz
receta f   recept, předpis
rechazar   odmítnout
recibir   dostat, obdržet
recibo m   stvrzenka, účet
recoger*   sbírat, sklízet 
recompensa f   odměna
recordar*   vzpomenout si
recto/a   rovný/á, přímý/á
recuerdos mpl   suvenýry
red f   síť
redacción f   redakce
redondo/a   kulatý/á
refresco m   občerstvení
refuerzo m   podpora,  
 posila, pomoc
regañar   plísnit, hubovat
regresar   vrátit se, jít  
 zpátky
rehuir   vyhýbat se
reina f   královna 
reír(se)*   smát se
remontar   překonat 
relajar   odpočinout si,  
 uvolnit
reloj m   hodinky
rellenar   vyplnit (formulář)
remedio m   lék, prostředek
RENFE f   španělská  
 státní železnice
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renombrado/a   proslulý/á,  
 slavný/á
repetir*   opakovat
requerir   požadovat,   
 vyžadovat 
requisito m   požadavek
resaltar   vyčnívat
reserva f   rezervace
reservado/a   zdrženlivý/á,  
 uzavřený/á
residuos mpl   odpady
respirar   dýchat
retraso m   zdržení,  
 zpoždění
retrato m   portrét
retrete m   záchod
revalidar   obnovit,  
 revalidovat
revés (al)   naruby, obráceně
revista f   časopis
rey m   král
rico/a   bohatý/á
riesgo m   risk
rincón m   roh, kout 
río m   řeka
risa f   smích 
rodar   natočit (film)
romper   zlomit, rozbít
ronco/a   chraplavý/á
rostro m   obličej
roto/a   zlomený/á,  
 rozbitý/á
rueda f    kolo 
ruido m   hluk

 S

sábana f   prostěradlo,  
 pokrývka
sabor m   chuť, příchuť
sacar*   vytáhnout, vyjmout
sal f   sůl 
salado/a   slaný/á
salaz   chlípný, oplzlý 
salchicha f   klobása
salida f   východ, výjezd 
salir*   vyjít, vyjet, odejít

salud f   zdraví
saludar   zdravit
sangre f   krev 
sartén m/f   pánev
sastre m   krejčí
savia f   vitalita
seco/a   suchý/á
seda f   hedvábí
seguida (en)   okamžitě 
seguir*   následovat
según   podle
sello m   známka  
 (poštovní) 
selva f   les, džungle
semáforo m   semafor 
Semana Santa f   
 velikonoční týden 
semanalmente   týdně
sembrar   sít 
sencillo/a   jednoduchý/á,  
 prostý/á
sendero m   pěšina, stezka
senderismo m   turistika
sentar(se)*   posadit (se)
sentir(se)*   litovat, cítit se
señal f   znamení, signál
señalar   signalizovat,  
 značit
sentimientos mpl   city
sequía f   sucho
servicios mpl   veřejné  
 záchody 
SIDA m   AIDS
sidra f   jablečný mošt
sierra f   pohoří
siesta f   siesta, polední  
 odpočinek
siglo m   století 
significar   znamenat
siguiente   následující,  
 příští
silla f   židle 
sillón m   křeslo
sin   bez
sincero/a   upřímný/á 
sin embargo   avšak,  
 nicméně

siniestro/a   neblahý/á,  
 ponurý/á 
sino   ale
siquiera   i když, i kdyby
sitio m   místo, sídlo
soberanía f   svrchovanost,  
 suverenita
sobre m   obálka 
sobre   na, nad 
sobresaliente   vynikající
sobrevivir   přežít 
sobrino/a m/f   synovec/ 
 neteř 
socorro m   pomoc
solamente   pouze, jen
soldado m   voják
soler*   mít ve zvyku
solicitud f   žádost
solo/a   sám/sama
sólo   jen, pouze
soltero/a   svobodný/á
sombra f   stín 
sombrero m   klobouk 
sonreír*   usmívat se
sonrisa f   úsměv
sordo/a   hluchý/á
sorprender   překvapit
sorpresa f   překvapení
sortija f   prsten
soso/a   hloupý/á
sótano m   sklep
suave   jemný, hebký 
subsidio m   podpora 
subir   vystoupit, stoupat
subrayar   podtrhnout,  
 zdůraznit
sucio/a   špinavý/á
sudar   potit se
Suecia   Švédsko
sueco/a   švédský/á
sueldo m   mzda, plat
suelo m   půda, podlaha 
sueño m   spánek, sen
suerte f   štěstí
Suiza   Švýcarsko
suizo/a   švýcarský/á

sumamente   vysoce,  
 nanejvýše 
suministro m   dodávání,  
 zásobování
súper f   čtyřhvězdičkový  
 benzin (super)
suponer**   předpokládat
sur   jih
sureste   jihovýchod
suroeste   jihozápad
sustituto m   náhradník,  
 zástupce 
susto m   úlek, leknutí
susurro m   šepot

 T

tablao flamenco m 
 show flamenca 
tal vez   snad
talla f   velikost 
taller m   dílna
tamaño m   velikost 
también   také, rovněž
tampoco   také ne, ani
tan   tak, tolik 
tanto … (como)   
 tak … jak 
tapas fpl   chuťovky
tapiz m   čaloun, gobelín
taquilla f   pokladna,  
 přepážka
tardar en   dát si načas 
tarea f   úkol
tarifa f   tarif, sazebník
tarjeta f   karta, lístek 
tasa f   poplatek, sazba
taza f   šálek
teatro m   divadlo
tebeo m   obrázkový  
 časopis, komiks
techo m   střecha 
tejado m   krytina 
tela f   materiál
telaraña f   pavučina
teletrabajo m   práce na  
 dálku
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tempestad f   bouře
templado/a   vlahý, mírný
temporero m   sezonní  
 dělník 
temprano   časně, brzy 
tenedor m   vidlička
tercera edad f   stáří 
terminar   dokončit,  
 skončit
ternera f   tele; telecí
terraza f   terasa, zahrádka  
 (restaurace)
tesoro m   poklad 
testigo m   svědek
tibio/a   teplý/á
tienda f   obchod
tierra f   země
tijeras fpl   nůžky
timbre m   zvonek
tinieblas fpl   tma 
tinto m   červené víno
tirar   hodit, spláchnout
tirita f   náplast 
títere m   loutka 
toalla f   ručník
tobillo m   kotník 
tocino m   slanina
todavía   ještě, dosud 
tolerada   přístupný film
tomar el pelo   dobírat si,
 dělat si legraci 

tonto/a   hloupý/á 
tormenta f   bouřka
toro m   býk
torpe   nemotorný,  
 neohrabaný
tos f   kašel
toxicómano   narkoman
traducir*   přeložit
traer**   přinést 
tragar   polykat 
traje m   šaty, oblek
tranquilo/a   tichý/á,  
 klidný/á
transgénico   geneticky  
 modifikovaný 
tras   za, po
tratar(se) de   jít o
travieso/a   nezbedný/á,  
 rozpustilý/á 
tribu f   kmen, rod
trigo m   obilí
triste   smutný
trozo m   kus, plátek
tubería f   potrubí
turrón m   nugát
tutoría  f   poručnictví

 U

último/a   poslední 
ultrajante   urážlivý

único/a   jediný/á,  
 jedinečný/á
uña f   nehet
útil   užitečný
utilizar   použít, využít
uva f   hrozen

 V

vaca m   kráva
vacante f   volné místo
vacío/a   prázdný/á
vago/a   líný/á
valer*   mít cenu, stát
valle m   údolí
vasco/a   baskický/á
vaso m   sklenice
vecino/a m/f   soused/ka
vejez f   stáří 
vela f   plachtění 
velero m   plachetnice
venda f   obvaz
vender   prodat, prodávat 
ventaja f   výhoda
ventana f   okno
verano m   léto
verdad f   pravda
verdura(s) fpl   zelenina,  
 zeleň 
vergüenza f   hanba, stud
vertedero m   žumpa, odpad

vertidos mpl   odpad
vestirse*   oblékat se
vid f   réva, víno
vida f   život
viajar   cestovat 
vidrio m   sklo 
viejo/a   starý/á 
viento m   vítr
vientre m   břicho
vino m   víno 
víspera f   předvečer
vista f   výhled
viudo/a m/f   vdovec/vdova
vivienda f   obydlí, byt 
vivir   žít 
volar*   létat 
volver*   vrátit
voz f   hlas 
vuelo m   let

 Y

ya   již, už, nyní už
yerno/a m/f   zeť/snacha

 Z

zanahoria f   mrkev
zancos mpl   chůdy
zarzuela f   španělská opereta
zuecos mpl   dřeváky


