
Příloha 1 

Texty určené k nahrávání čteného projevu pro české mluvčí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danmark er et meget lille land. 

Formand Larsen blev stemt til Folketinget. 

Der er masser af faldne mennesker af begge køn. 

Hans forældre havde en lille gård i nærheden. 

Jeg arbejdede til og med i weekenderne. 

Der kommer stærke vinde fra Øst. 

Ro og stilhed er det, jeg mister i byen. 

De ankommer på mit kontor hver mandag. 

Han har arbejdet som kok på mange restauranter. 

De begyndte at læse tysk og nordisk filologi. 

Min ven står bag det anonyme tip. 

Vi har stadig masser af kul. 

Det er mange pigers drøm at møde ham. 

Jeg var ikke klar til at bestå eksamen. 

Øl og vin er stadig langt billigere. 

Midt om natten sad der katte på trapperne. 

PAUZA 



 

Mads får et kys af sin klassekammerat Cecilie. 

Hun ser hans grå hår lige over øret. 

Alle betragtede os som et par. 

Grøn og snehvid fluesvamp er dødelige. 

De må godt sige alt til mig, sagde far. 

Tjek temperaturen i køleskabet. 

Ost er en af de nødvendige ingredienser. 

Skøn er din mand Aksel. 

Skal vi ikke lige holde en lille fest?  

Jeg hørte hans røst for første gang. 

Nu må det snart være slut. 

Det var stærkere end jeg selv. 

Man kunne se røg fra metro i Prag i går. 

Den kulsorte kat blev sat i forbindelse med sort magi. 

Folk tør ikke holde af sig selv. 

PAUZA 

 



Bryst indeholder fedtvæv og kirtler. 

Det er skønt at sidde og drikke af en kop. 

Sommer og sol betyder mange turister. 

Stab består af personer der assisterer ledelsen. 

Det lyder ikke til, at hun er jysk. 

Får du en helt fin grød uden klumper? 

Det var blevet så rusten af vejr og vind. 

Modsætningen til god tro er ond tro. 

De har radioen kørende på fuld tryk. 

I begyndelsen var der færre katte end hunde. 

Mit hoved er dyppet i grønt. 

Nu, kære dreng, skal du lytte lidt mere. 

Der bliver et større og større gab mellem de 

veluddannede. 

Mennesker dør af sult hver dag. 

Tyk tåge strømmede ind fra alle sider. 

Der gik historier om høns og gris i stuerne. 



Příloha 2 

Věty z textu opatřené fonetickou transkripcí a překladem. 

 

[i] 

1. De må godt sige alt til mig, sagde far. 

Musí mi říct všechno, řekl otec. 

[di mɔ ˈɡʌd siː ˈalʔd te mɑ ˈsæːæ ˈfɑː] 

2. De ankommer på mit kontor hver mandag.  

Přicházejí ke mně do kanceláře každé pondělí. 

[di ˈanˌkʌmʔʌ pɔ ˈmid kɔnˈtoʔɐ̯ vɛɐ̯ ˈmanʔda] 

3. Min ven står bag det anonyme tip. 

Za tím anonymním tipem stojí můj kamarád. 

[min ˈvɛn ˈsdɔːʔ bæ de anoˈnyːʔmə ˈtib] 

 

[e] 

 

1. Midt om natten sad der katte på trapperne.  

O půlnoci na schodech seděly kočky. 

[ˈmed ʌm ˈnadn̩ ˈsæðʔ da ˈkadə pɔ ˈtʁɑbʌnə] 

2. Jeg arbejdede til og med i weekenderne. 

Pracoval jsem dokonce i o víkendech. 

[ja ˈɑːˌbɑjʔdəðə ˈte ʌ ˈmɛ i ˈviːˌɡɛnʔdʌnə] 

3. Det var blevet så rusten af vejr og vind. 

Zrezivělo to vlivem počasí a větru. 

[de vɑ ˈbleð̩ sʌ ˈʁɔsdən a ˈvɛʔɐ̯ ʌ ˈvenʔ] 

 

[ɛ] 

 

1. Tjek temperaturen i køleskabet. 

Zkontroluj teplotu v lednici. 

[ˈtjɛɡ tɛmbəʁɑˈtuːʔən i ˈkøːləˌsɡæbəð] 



2. Formand Larsen blev stemt til Folketinget. 

Do Dánského parlamentu zvolili předsedu Larsena. 

[ˈfɒːˌmanʔ ˈlɑːsn̩ blew ˈsdɛmʔd te ˈfʌlɡəˌteŋʔð] 

3. Det var stærkere end jeg selv. 

Bylo to silnější než já. 

[ˈde vɑ ˈsdæɐ̯ɡʌʌ ɛn ˈjɑ ˌsɛlʔ] 

 

[æ] 

 

1. Stab består af personer der assisterer ledelsen. 

Štáb se skládá z lidí, kteří pomáhají vedení. 

[ˈsdæʔb beˈsdɔɐ̯ a pæɐ̯ˈsonʌ da asisˈdeːʔʌ ˈleːð̩lsn̩] 

2. Der bliver et større og større gab mellem de veluddannede. 

Mezi vzdělanými se propast stále zvětšuje. 

[da ˈbliɐ̯ ed ˈsdɶɐ̯ʌ ʌ ˈsdɶɐ̯ʌ ˈɡæʔb mɛləm di ˈvɛluðˌdanʔəðə] 

3. Mennesker dør af sult hver dag. 

Lidé umírají hlady každý den. 

[ˈmɛnəsɡʌ ˈdøɐ̯ a ˈsulʔd ˈvɛɐ̯ ˌdæʔ] 

 

 

[a] 

1. Skal vi ikke lige holde en lille fest? 

Neuspořádáme jen malou oslavu? 

[ˈsɡa vi ˈeɡə liːə ˈhʌlə en ˈlilə ˌfɛsd] 

2. Den kulsorte kat blev sat i forbindelse med sort magi. 

Uhlově černá kočka bývala spojována s černou magií. 

[dɛn ˈkɔlsoɐ̯də ˈkad ble ˈsad i fʌˈbenʔlsə mɛ ˈsɒːd maˈɡiʔ] 

3. Danmark er et meget lille land. 

Dánsko je velmi malá země. 

[ˈdanˌmɑːɡ æ ed ˈmɑð ˈlilə ˈlanʔ] 

[ɑ] 



1. Jeg var ikke klar til at bestå eksamen. 

Nebyl jsem připravený složit zkoušku. 

[ˈjɑ vɑ ˈeɡə klɑ te ʌ bəˈsdɔ ɛɡˈsæːmən] 

2. I begyndelsen var der færre katte end hunde.  

Na počátku bylo méně koček než psů. 

[i beˈɡønʔəlsən ˈvɑ dɑ ˈfæɐ̯ʌ ˈkadə ɛn ˈhunə] 

3. Alle betragtede os som et par. 

Všichni si mysleli, že tvoříme pár. 

[ˈalə beˈtʁɑɡdəðə ˈʌs sʌm ed ˈpɑ] 

[y] 

1. Tyk tåge strømmede ind fra alle sider. 

Ze všech stran se valila hustá mlha. 

[ˈtyɡ ˈtɔːwə ˈsdʁɶməðə en fʁɑ ˈalə ˈsiːðʌ] 

2. De begyndte at læse tysk og nordisk filologi. 

Začali se studiem německé a severské filologie. 

[di beˈɡøndə ʌ ˈlɛːsə ˈtysɡ ʌ ˈnoɐ̯disɡ filoloˈɡi] 

3. Det lyder ikke til, at hun er jysk.  

Nezní to, jako by byla z Jutska. 

[de ˈlyːðʌ ˈeɡə te ad ˈhun æ ˈjysɡ] 

[ø] 

1. Øl og vin er stadig langt billigere. 

Pivo a víno je stále daleko levnější. 

[ˈøl ʌ ˈviʔn a ˈsdæːði ˈlɑŋʔd ˈbiˌliːʔʌː] 

2. Mads får et kys af sin klassekammerat Cecilie. 

Mads dostává pusu od své spolužačky Cecílie. 

[ˈmas ˈfɒ ed ˈkøs a sin ˌklɑːsəkɑməˈʁɑːʔd seˈsilʔjə] 

3. Der kommer stærke vinde fra Øst. 

Z východu přichází silný vítr. 

[dɑ kʌmʔʌ ˈsdæɐ̯ɡə ˈvenə fʁɑʔ ˈøsd] 

[œ] 



1. Skøn er din mand Aksel.  

Krásný je ten tvůj manžel Aksel. 

[ˈsɡœnʔ a ˈdin manʔ ˈɑɡsl̩] 

2. Der gik historier om høns og gris i stuerne. 

V obývacích pokojích se vyprávěly příběhy o slepicích a prasatech. 

[da ˈɡiɡ hiˈsdoɐ̯ʔjɐ̯ ʌm ˈhœnʔs ʌ ˈɡʁiːs i ˈsduːʌnə] 

3. Der er masser af faldne mennesker af begge køn. 

Padlých lidí je mnoho, mužů i žen. 

[da a ˈmasʌ æ ˈfalnə ˈmɛnəsɡʌ a ˈbɛɡə ˈkœnʔ] 

[œ̞] 

1. Bryst indeholder fedtvæv og kirtler. 

V prsu je tuková tkáň a žlázy. 

[ˈbʁœsd ˈenəˌhʌlʔʌ ˈfedˌvɛwʔ ʌ ˈkiɐ̯dlʌ] 

2. Jeg hørte hans røst for første gang. 

Jeho hlas jsem slyšel poprvé. 

[ja ˈhøɐ̯də hans ˈʁœsd fʌ ˈfɶɐ̯sdə ɡɑŋʔ] 

3. De har radioen kørende på fuld tryk. 

Rádio jim hraje naplno. 

[di hɑ ˈʁɑːdioʔon ˈkøːʌnə pɔʔ ˈfulʔ ˈtʁœɡ] 

[ɶ] 

1. Grøn og snehvid fluesvamp er dødelige. 

Zelené a sněhově bílé muchomůrky jsou jedovaté. 

[ˈɡʁɶnʔ ʌ ˈsneˌviðʔ ˈfluːuˌsvɑmʔb a ˈdøðəˌliːʔ] 

2. Det er mange pigers drøm at møde ham. 

Setkat se s ním je snem mnoha dívek. 

[de a ˈmɑŋə ˈpiːʌs ˈdʁɶmʔ a ˈmøːðə hɑm] 

3. Mit hoved er dyppet i grønt. 

Mám hlavu ponořenou v zeleni. 

[mid ˈhoːoð a ˈdøbəð i ˈɡʁɶnʔd] 

[u] 



1. Nu, kære dreng, skal du lytte lidt mere. 

Teď, milý chlapče, budeš poslouchat trochu více. 

[ˈnu ˈkɛːʌ ˈdraŋʔ sɡa du ˈlydə lid ˈmeːʌ] 

2. Mennesker dør af sult hver dag. 

Lidé umírají hlady každý den. 

[ˈmɛnəsɡʌ ˈdøɐ̯ a ˈsulʔd ˈvɛɐ̯ ˈdæ] 

3. Nu må det snart være slut. 

Teď už to musí brzy skončit. 

[ˈnu mɔ de ˈsnɑʔd vɛːʌ ˈslud] 

[o] 

1. Ro og stilhed er det, jeg mister i byen. 

Klid a ticho je to, co mi ve městě chybí. 

[ˈʁo ʌ ˈsdelheð æ ˈde jɑ ˈmesdʌ i ˈbyən] 

2. Sommer og sol betyder mange turister. 

Léto a sluníčko znamená hodně turistů. 

[ˈsʌmʌ ʌ ˈsol beˈtyðʌ ˈmɑŋə tuˈʁisdʌ] 

3. Modsætningen til god tro er ond tro. 

Opakem dobré víry je špatná víra. 

[ˈmoðˌsɛdneŋən te ˈɡoð ˈtʁo æ ˈɔn ˈtʁo] 

[ɔ] 

1. Ost er en af de nødvendige ingredienser. 

Jednou z nezbytných ingrediencí je sýr. 

[ˈɔsd æ en a di ˈnøðˈvɛnʔdiə enɡʁɛˈdjɛnʔsʌ] 

2. Hun ser hans grå hår lige over øret. 

Těsně nad uchem vidí jeho šedé vlasy. 

[hun ˈseɐ̯ hans ˈɡʁɔ ˈhɒ ˈliːə ɒwʌ ˈøːʌð] 

3. Vi har stadig masser af kul. 

Uhlí máme pořád dost. 

[ˈvi hɑ ˈsdæːði ˈmasʌ æ ˈkɔl] 

[ɒ] 



1. Får du en helt fin grød uden klumper? 

Dostáváš hladkou kaši bez hrudek? 

[ˈfɒ du en ˈhe:ʔld ˈfiːʔn ˈɡʁœðʔ uðən ˈklɔmʔbʌ] 

2. Hans forældre havde en lille gård i nærheden. 

Jeho rodiče měli poblíž malou farmu. 

[hans fʌˈɛlʔdʁʌ hæːðə en ˈlilə ˌɡɒːʔ i ˈnɛɐ̯ˌheðʔən] 

3. Man kunne se røg fra metro i Prag i går. 

Včera byl v Praze vidět kouř valící se z metra. 

[ˈman ku se ˈʁʌjʔ fʁɑ ˈmeːtʁo i ˈpʁɑʔw i ˈɡɒʔ] 

[ʌ] 

1. Folk tør ikke holde af sig selv. 

Lidé si netroufají zajímat se sami o sebe. 

[ˈfʌlʔɡ tɶɐ̯ ˈeɡə ˈhʌlə a sɑj ˈsɛlʔ] 

2. Han har arbejdet som kok på mange restauranter. 

Jako šéfkuchař pracoval v mnoha restauracích. 

[ˈhan hɑ ˈɑːˌbɑjʔdəð sʌm ˈkʌɡ pɔ ˈmɑŋə ʁɛsdoˈʁɑŋʔ] 

3. Det er skønt at sidde og drikke af en kop. 

Je hezké posedět a pít z hrnečku. 

[de a ˈsɡœnʔd a ˈseðə ʌ ˈdʁɛɡə a en ˈkʌb] 

 


