
Příloha 

Přehled sesbíraného materiálu roztříděný do skupin dle podkapitol. 

Jména osob 

čínsky pīnyīn český překlad 

巴比斯  Bābǐsī Babiš 

巴尔温 Bā'ěrwēn Balvín 

比尔凯  Bǐ'ěrkǎi Birke 

比尔克 Bǐ'ěrkè Birke 

博卢夫卡 Bólúfukǎ Borůvka 

布尔西克 Bù'ěrxīkè Bursík 

切恩齐亚拉 Qiè'ēnqíyàlā Cieńciała 

西里尔 Xīlǐ'ěr Cyril 

切赫 Qièhè Čech 

杜布 Dùbù Dub 

德沃夏克 Déwòxiàkè Dvořák 

菲利普 Fēilìpǔ Filip 

菲舍尔 Fēishě'ěr Fischer 

弗朗吉谢克 Fúlǎngjíxièkè František 

弗朗季谢克 Fúlǎngjìxièkè František 

弗朗吉谢克•科尼切克 Fúlǎngjíxièkè•Kēníqièkè František Koníček 

高特 Gāotè Gott 

科特 Kētè Gott 

哈维尔  Hāwéi'ěr Havel 

海格尔 Hǎigé'ěr Heger 

海纳尔  Hǎinà'ěr Hejnar 

霍尔察特 Huò'ěrchátè Holcát 

霍沃尔卡 Huòwò'ērkǎ Hovorka 

胡斯 Húsī Hus 

伊洛娜 Yīluònà Ilona 

伊洛娜•什维赫利科娃  Yīluònà•Shíwéihèlìkēwá Ilona Švihlíková 

雅格尔 Yǎgé'ěr Jágr 

雅格勒 Yǎgélè Jágr 

雅吉尔 Yǎjí'ěr Jágr 

简 Jiǎn Jan 

扬 Yáng Jan 

简•比尔克 Jiǎn•Bǐ'ěrkè Jan Birke 

扬•胡斯 Yáng•Húsī Jan Hus 

雅罗米尔 Yǎluōmǐ'ěr Jaromír 

吉利 Jílì Jiří 

吉瑞 Jíruì Jiří 

伊尔 Yī'ěr Jiří 

伊利 Yīlì Jiří 

伊瑞 Yīruì Jiří 



 

伊希 Yīxī Jiří 

卡洛赛克 Kǎluòsàikè Kalousek 

卡雷尔 Kǎléi'ěr Karel 

克劳斯 Kèláosī Klaus 

克劳索娃 Kèláosuǒwá Klausová 

克莫尼切克 Kèmòníqièkè Kmoníček 

科特 Kētè Kohout 

科尼切克 Kēníqièkè Koníček 

科扎克  Kēzhākè Kozák 

利博尔 Lìbó'ěr Libor 

利博尔•塞奇卡 Lìbó'ěr•Sāiqíkǎ Libor Sečka 

马瑞亚 Mǎruìyǎ Marian 

马瑞亚•比查  Mǎruìyǎ•Bǐchá Marian Piecha 

马丁 Mǎdīng Martin 

马丁 Mǎdīng Martin 

马丁•布尔西克 Mǎdīng•Bù'ěrxīkè Martin Bursík 

马丁•佩奇纳  Mǎdīng•Pèiqínà Martin Pecina 

美多杰 Měiduōjié Metoděj 

米尔科娃 Mǐ'ěrkēwá Mirková 

米罗斯拉夫 Mǐluósīlāfū Miroslav 

米罗斯拉夫•辛格   Mǐluósīlāfū•Xīngé Miroslav Singer 

穆泽卡什 Mùzékǎshén Muzikář 

内恰斯 Nèiqiàsī Nečas 

涅姆佐娃 Nièmǔzuǒwá Němcová 

诺塞克 Nuòsāikè Nosek 

诺瓦克 Nuòwǎkè Novák 

巴威尔 Bāwēi'ěr Pavel 

佩奇纳 Pèiqínà Pecina 

彼得 Bǐde Petr 

彼得•切赫 Bǐde•Qièhè Petr Čech 

比查  Bǐchá Piecha 

鲁斯诺克 Lǔsīnuòkè Rusnok 

桑科特  Sāngkētè Sankot 

塞奇卡 Sāiqíkǎ Sečka 

施瓦岑贝格 Shīwǎcénbèigé Schwarzenberg 

施瓦尔琴贝格 Shīwǎ'ěrqínbèigé Schwarzenberg 

施瓦尔钦贝格 Shīwǎ'ěrqīnbèigé Schwarzenberg 

辛格 Xīngé Singer 

索博特卡 Suǒbótèkǎ Sobotka 

什克罗马赫 Shíkèluómǎhè Škromach 

什捷赫 Shíjiéhè Štěch 

什托格尔 Shítuōgé'ěr Štogl 

什维赫利科娃 Shíwéihèlìkēwá Švihlíková 

 



瓦茨拉夫 Wǎcílāfū Václav 

瓦茨拉夫•克劳斯 Wǎcílāfū•Kèláosī Václav Klaus 

泽曼 Zémàn Zeman 

 

Zeměpisné názvy 

čínsky pīnyīn český překlad 

布尔诺 Bù'ěrnuò Brno 

波西米亚 Bōxīmǐyà Čechy 

黑桥 Hēi Qiáo Černý Most 

捷克 Jiékè Česká republika 

捷克共和国 Jiékè gònghéguó Česká republika 

布捷尧维采 Bùjiéyáowéicǎi České Budějovice 

布杰约维采 Bùjiéyuēwéicǎi České Budějovice 

克罗母洛夫 Kèluómǔluòfu Český Krumlov 

赫拉带茨古王城 Hèlādàicí gǔwángchéng Hradec Králové 

南捷克州 Nán jiékè zhōu Jihočeský kraj 

查理大桥 Chálǐ dàqiáo Karlův most 

克尔科诺谢山 Kè'ěrkēnuòxiè shān Krkonoše 

拉贝河  Lābèihé Labe 

易北河 Yìběihé Labe 

小城广场 Xiǎochéng guǎngchǎng Malostranské náměstí 

米库洛夫 Mǐkùluòfu Mikulov 

摩拉维亚 Mólāwéiyǎ Morava 

莫拉维亚 Mòlāwéiyǎ Morava 

纳霍德 Nàhuòdé Náchod 

天文钟 tiānwénzhōng Pražský orloj 

天文钟楼 tiānwénzhōng lóu Pražský orloj 

钟楼 zhōnglóu Pražský orloj 

帕尔杜比采 Pà'ěrdùbǐcǎi Pardubice 

巴黎大街 Bālí dàjiē Pařížšká ulice 

碧赛克  Bìsàikè Písek 

皮尔森  Pí'ěrsēn Plzeň 

布拉格 Bùlāgé Praha 

火药塔 Huǒyào tǎ Prašná brána 

布拉格城堡 Bùlāgé chéngbǎo Pražský hrad 

北捷克州 Běijiékè zhōu Severočeský kraj 

西里西亚 Xīlǐxīyà Slezsko 

老城区 Lǎo chéngqū Staré Město 

老城广场 Lǎochéng guǎngchǎng Staroměstské náměstí 

中捷克州 Zhōng jiékè zhōu Středočeský kraj 

乌斯季州 Wūsījì zhōu Ústecký kraj 

瓦茨拉夫广场 Wǎcílāfū guǎngchǎng Václavské náměstí 

打摩拉维亚公国 Dǎmólāwéiyǎ gōngguó Velkomoravská říše 

 



大铜马  Dà tóng mǎ 
Velký bronzový kůň (památník 
sv. Václava)  

伏尔塔瓦 Fú'ěrtǎwǎ Vltava 

沃尔塔瓦 Wò'ērtǎwǎ Vltava 

兹林 Zīlín Zlín 

 

Názvy vysokých škol a vědeckých pracovišť 

čínsky pīnyīn český překlad 

捷克科学院 Jiékè kēxuéyuàn Akademie věd ČR 

捷克技术大学 Jiékè jìshù dàxué České vysoké učení technické 

查理大学哲学院 Chálǐ dàxué zhéxué yuàn Filozofická Fakulta UK 

门得尔大学 Méndé'ěr dàxué Mendelova Univerzita 

查理大学第一医学院  Chálǐ dàxué dì yī yīxué yuàn První lékařská fakulta UK 

查理大学 Chálǐ dàxué Univerzita Karlova 

帕拉茨基大学 Pàlācíjī dàxué Univerzita Palackého 

布拉格经济大学 Bùlāgé jīngjì dàxué 
Vysoká škola ekonomická v 
Praze 

布尔诺技术大学   Bù'ěrnuò jìshù dàxué Vysoké učení technické v Brně 

 

Názvy periodik 

čínsky pīnyīn český překlad 

新报 Xīn bào HALÓ noviny 

经济日报 Jīngjì rìbào Hospodářské noviny 

人民报 Rénmín bào Lidové noviny 

文学报  Wénxué bào Literární noviny 

今日青年阵线报  Jīnrì qīngnián zhènxiàn bào Mladá fronta DNES 

权利报 Quánlì bào Právo 

布拉格邮报 Bùlāgé yóubào The Prague Post 

 

Názvy politických stran 

čínsky pīnyīn český překlad 

ANO 党 ano dǎng ANO 

捷克社会民主党 Jiékè shèhuì mínzhǔdǎng ČSSD 

捷克社民党 Jiékè shèmíndǎng ČSSD 

社会民主党 Shèhuì mínzhǔdǎng ČSSD 

社民党  Shèmíndǎng ČSSD 

基督教民主党 Jīdūjiào mínzhǔdǎng KDU-ČSL 

共产党  Gòngchǎndǎng KSČM 

捷克和摩拉维亚共产党 
Jiékè hé Mólāwéiyǎ 
gòngchǎndǎng KSČM 

Lev 21 党 Lev 21 dǎng Lev 21 

公民民主党 Gōngmín mínzhǔdǎng ODS 

 



公民党 Gōngmíndǎng ODS 

TOP 09 党 top 09 dǎng TOP 09 

 

Názvy asociací a svazů 

čínsky pīnyīn český překlad 

捷克旅游公司协会 Jiékè lǚyóu gōngsī xiéhuì 
Asociace cestovních kanceláří 
České republiky   

捷克家具协会  Jiékè jiājù xiéhuì Asociace českých nábytkářů 

捷克出口商协会 Jiékè chūkǒushāng xiéhuì Asociace exportérů ČR 

捷克餐饮协会 Jiékè cānyǐn xiéhuì 
Asociace hotelů a restaurací 
ČR 

捷克酒店餐馆业协会  Jiékè jiǔdiàn cānguǎnyè xiéhuì 
Asociace hotelů a restaurací 
ČR 

捷克旅游餐饮协会 Jiékè lǚyóu cānyǐn xiéhuì 
Asociace hotelů a restaurací 
ČR 

驻捷使团官外交配偶协会 
Zhù jié shǐ tuán guān wàijiāo 
pèi'ǒu xiéhuì 

Asociace partnerů 
diplomatického sboru 

捷克电子商务协会  Jiékè diànzǐ shāngwù xiéhuì 
Asociace pro elektronickou 
komerci ČR 

捷克纺织服装皮革工业协会 
Jiékè fǎngzhī fúzhuāng pígé 
gōngyè xiéhuì 

Asociace textilního-oděvního-
kožedělného průmyslu 

捷克纺织服装协会 Jiékè fǎngzhī fúzhuāng xiéhuì 
Asociace textilního-oděvního-
kožedělného průmyslu 

捷克律师协会  Jiékè lǜshī xiéhuì Česká advokátní komora 

捷克创新制药协会 Jiékè chuàngxīn zhìyào xiéhuì 
Česká asociace inovativního 
farmaceutického průmyslu  

捷克银行协会 Jiékè yínháng xiéhuì Česká bankovní asociace 

捷克银行业协会  Jiékè yínhángyè xiéhuì Česká bankovní asociace 

捷克光伏发电协会 Jiékè guāngfú fādiàn xiéhuì Česká fotovoltaická asociace 

捷克光伏产业协会  Jiékè guāngfú chǎnyè xiéhuì 
Česká fotovoltaická 
průmyslová asociace 

捷夸美纽斯协会 Jié Kuāměiniǔsī xiéhuì Česká společnost Comenius 

捷克疫苗接种协会 Jiékè yìmiáo jiēzhǒng xiéhuì 
Česká vakcinologická 
společnost 

捷克啤酒企业协会 Jiékè píjiǔ qǐyè xiéhuì 
Českomoravský svaz 
minipivovarů  

捷越南人协会   Jiéyuènánrén xiéhuì Česko-vietnamská společnost 

捷克啤酒协会 Jiékè píjiǔ xiéhuì 
Český svaz pivovarů a 
sladoven  

捷克肉联加工业协会  Jiékè ròulián jiāgōngyè xiéhuì Český svaz zpracovatelů masa 

捷克民间艺术协会 Jiékè mínjiān yìshù xiéhuì Folklorní sdružení ČR 

捷克数学家和物理学家协会 
Jiékè shùxuéjiā hé wùlǐxuéjiā 
xiéhuì 

Jednota českých matematiků 
a fyziků 

 

 



捷克数学家和物理学家协会 
Jiékè shùxuéjiā hé wùlǐxuéjiā 
xiéhuì 

Jednota českých matematiků 
a fyziků 

供水和污水处理协会 
Gōngshuǐ hé wūshuǐ chǔlǐ 
xiéhuì 

Sdružení oboru vodovodů a 
kanalizací ČR 

捷克个体户协会   Jiékè gètǐhù xiéhuì 
Sdružení podnikatelů a 
živnostníků ČR 

捷中友好合作协会  Jié zhōng yǒuhǎo hézuò xiéhuì 
Smíšená česko-čínská komora 
vzájemné spolupráce 

捷中友好协会  Jié zhōng yǒuhǎo xiéhuì 
Společnost česko-čínského 
přátelství 

捷克书商和出版商协会 
Jiékè shūshāng hé 
chūbǎnshāng xiéhuì 

Svaz českých knihkupců a 
nakladatelů  

捷克旅游业协会 Jiékè lǚyóuyè xiéhuì 
Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR 

捷克商业和旅游行业协会    
Jiékè shāngyè hé lǚyóu 
hángyè xiéhuì 

Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR 

捷克工贸交通协会  
Jiékè gōng mào jiāotōng 
xiéhuì Svaz průmyslu a dopravy ČR 

捷克农协 Jiékè nóng xié Zemědělský svaz ČR 

 

Názvy firem 

čínsky pīnyīn český překlad 

爱格富集团 Àigéfù jítuán Agrofert group 

捷克国家银行 Jiékè guójiā yínháng Česká národní banka 

捷克央行 Jiékè yāngháng Česká národní banka 

捷克中央银行 Jiékè zhōngyāng yínháng Česká národní banka 

捷克保险公司 Jiékè bǎoxiǎn gōngsī Česká pojišťovna 

捷克储蓄银行  Jiékè chúxùyínháng Česká spořitelna 

捷克电视台 Jiékè diànshìtái Česká televize 

捷克国家通讯社 Jiékè guójiā tōngxùnshè Česká tisková kancelář 

捷通社 Jiétōngshè Česká tisková kancelář 

捷航 Jié háng České aerolinie 

捷克航空 Jiékè hángkōng České aerolinie 

捷克船舶集团 Jiékè chuánbó jítuán České loděnice  

布拉格公交公司 Bùlāgé gōngjiāo gōngsī Dopravní podnik hl.m. Prahy 

特里安格莱工业园 Tèlǐ'āngélái gōngyèyuán Průmyslová zóna Triangle 

斯柯达  Sīkēdá Škoda 

全民医疗保险 Quánmín yīliáo bǎoxiǎn 
Všeobecná zdravotní 
pojišťovna 

 

 

 



Názvy ministerstev a úřadů 

čínsky pīnyīn český překlad 

捷克投资局 Jiékè tóuzī jú CzechInvest 

捷克政府投资及商务发展局  
Jiékè zhèngfǔ tóuzī jí shāngwù 
fāzhǎn jú CzechInvest  

捷克旅游局 Jiékè lǚyóu jú CzechTourism 

捷克商检局 Jiékè shāngjiǎn jú Česká obchodní inspekce 

捷克气象局 Jiékè qìxiàng jú 
Český hydrometeorologický 
úřad 

捷克水文气象局  Jiékè shuǐwén qìxiàng jú 
Český hydrometeorologický 
úřad 

捷克电讯监管局 Jiékè diànxùn jiānguǎn jú Český telekomunikační úřad 

能源监管局 Néngyuán jiānguǎn jú Energetický regulační úřad 

税收部门 Shuìshōu bùmén Finanční správa 

税务总局 Shuìwù zǒngjú Finanční správa 

税收部门 Shuìshōu bùmén Finanční úřad 

税务局  Shuìwù jú Finanční úřad 

税务总局 Shuìwù zǒngjú Generální finanční ředitelství 

移民局 Yímín jú Imigrační úřad 

不动产登记局 Bùdòngchǎn dēngjì jú Katastrální úřad  

房地产登记局 Fángdìchǎn dēngjì jú Katastrální úřad  

交通部 Jiāotōng bù Ministerstvo dopravy 

财政部 Cáizhèng bù Ministerstvo financí 

文化部 Wénhuà bù Ministerstvo kultury  

国防部 Guófáng bù Ministerstvo obrany 

劳工和社会事务部 Láogōng hé shèhuì shìwù bù 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

社劳部 Shè láo bù 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

地方发展部 Dìfāng fāzhǎn bù Ministerstvo pro místní rozvoj 

工贸部 Gōng mào bù 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

工贸局 Gōng mào jú 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

工业和贸易部 Gōngyè hé màoyì bù  
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

司法部 Sīfǎ bù Ministerstvo spravedlnosti 

教育、青年和体育部 Jiàoyù, qīngnián hé tǐyù bù 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

内务部  Nèiwù bù Ministerstvo vnitra 

内政部 Nèizhèng bù Ministerstvo vnitra 

外交部 Wàijiāo bù Ministerstvo zahraničních věcí 

卫生部 Wèishēng bù Ministerstvo zdravotnictví 

农业部 Nóngyè bù Ministerstvo zemědělství 

 



环境部 Huánjìng bù 
Ministerstvo životního 
prostředí 

最高检察院  Zuìgāo jiǎncháyuàn Nejvyšší státní zastupitelství 

统计局  Tǒngjì jú Statistický úřad 

捷克劳动部门 Jiékè láodòng bùmén Státní úřad inspekce práce 

国家兽医管理局  Guójiā shòuyī guǎnlǐ jú Státní veterinární správa 

捷克兽医管理局 Jiékè shòuyī guǎnlǐ jú Státní veterinární správa 

畜检局  Chù jiǎn jú 
Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

捷克农产食品检查局 
Jiékè nóngchǎnshípǐn jiǎnchá 
jú 

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

捷克畜产品检查局 Jiékè xùchǎnpǐn jiǎnchá jú 
Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

农畜产检查局 Nóng xùchǎn jiǎnchá jú 
Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

食品监管局 Shípǐn jiānguǎn jú Úřad pro potraviny 

 

Názvy zákoníků 

čínsky pīnyīn český překlad 

民法 Mínfǎ Občanský zákoník 

公司法 Gōngsīfǎ Obchodní zákoník 

劳动法 Láodòngfǎ Zákoník práce 

 

Názvy ocenění 

čínsky pīnyīn český překlad 

金夜莺奖 Jīn yèyīng jiǎng Český slavík 

梭鱼奖  Suōyú jiǎng Štika českého byznysu 

金夜莺奖 Jīn yèyīng jiǎng Zlatý slavík 

 

Názvy karet 

čínsky pīnyīn český překlad 

Open 卡 Open kǎ Opencard 

福利卡 fúlì kǎ 
sKarta/karta sociálních 
systémů 

 

Názvy svátků 

čínsky pīnyīn český překlad 

捷克啤酒日 Jiékè píjiǔ rì Den českého piva 

圣西里尔和美多杰日 Shèng Xīlǐ'ěr hé Měiduōjié rì 
Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje 

 



胡斯日 Húsī rì Den upálení mistra Jana Husa 

 

 

Zajišťování fungování státu na vyšší úrovni 

čínsky pīnyīn český překlad 

信任表决 xìnrèn biǎojué hlasování o důvěře 

联合政府 liánhé zhèngfǔ koaliční vláda 

部长 bùzhǎng ministr 

副部长 fùbùzhǎng náměstek ministra 

捷克最高监察专员 
Jiékè zuìgāo jiānchá 
zhuānyuán ombudsman ČR 

众议员 zhòngyìyuán poslanec  

众议院 zhòngyìyuàn poslanecká sněmovna 

总理 zǒnglǐ premiér 

任总理 rèn zǒnglǐ premiér úřednické vlády 

总统 zǒngtǒng prezident 

提前大选  tíqián dàxuǎn předčasné volby 

投票公决 tóupiào gōngjué referendum 

参议院 cānyìyuàn senát 

参议员 cānyìyuán senátor 

影子政府 Yǐngzi zhèngfǔ stínová vláda 

过渡政府 guòdù zhèngfǔ úřednická vláda 

看守政府 kānshǒu zhèngfǔ úřednická vláda 

看守内阁 kānshǒu nèigé úřednický kabinet 

副总理 fùzǒnglǐ vicepremiér 

任副总理 rèn fùzǒnglǐ vicepremiér dočasné vlády 

 

Zajišťování fungování státu na nižšší úrovni 

čínsky pīnyīn český překlad 

州长  zhōuzhǎng hejtman 

州府 zhōufǔ kraj 

州 zhōu kraj  

市政厅 shìzhèntīng magistrát 

市长 shìzhǎng primátor 

州政府 zhōu zhèngfǔ rada kraje 

州府 zhōufǔ rada kraje 

区政府 qū zhèngfǔ rada městské části 

市政厅 shìzhèngtīng radnice 

市长 shìzhǎng starosta (města) 

镇长 zhènzhǎng starosta (vesnice) 

 



Policie 

čínsky pīnyīn český překlad 

外事警察 wàishì jǐngchá  cizinecká policie 

当地警察 dāngdì jǐngchá městská policie 

反腐警察 fǎnfǔ jǐngchá  protikorupční policie 

 

Povolení 

čínsky pīnyīn český překlad 

蓝卡 lánkǎ modrá karta  

居留许可 jūliú xǔkě povolení k pobytu 

工作许可 gōngzuò xǔkě pracovní povolení 

驱逐出境令 qūzhú chūjìng lìng vyhošťovací příkaz  

绿卡 lǜkǎ zelená karta 

居留许可类绿卡 jūliú xǔkě lèi lǜkǎ 
zelená karta povolení k 
pobytu 

 

Zaměstnání a podnikání 

čínsky pīnyīn český překlad 

电子信箱 diànzǐ xìnxiāng datová schránka 

电子邮箱 diànzǐ yóuxiāng datová schránka 

工商登记 gōngshāng dēngjì obchodní rejstřík 

工作合同 gōngzuò hétóng pracovní smlouva 

有限责任公司 yǒuxiàn zérèn gōngsī 
společnost s ručením 
omezeným 

国营单位雇员  guóyíng dānwèi gùyuán státní zaměstnanec 

公司注册证书 gōngsī zhùcè zhèngshū výpis z obchodního rejstříku 

营业执照 yíngyè zhízhào živnostenský list 

个体户 gètǐhù živnostník 

 

Finance 

čínsky pīnyīn český překlad 

房产移转税 fángchǎn yízhuǎn shuì daň z převodu nemovitosti 

个人所得税 gèrén suǒdéshuì daň z příjmu fyzických osob 

报税单 bàoshuìdān daňové přiznání 

纳税单 nàshuìdān daňové přiznání 

纳税证明 nàshuì zhèngmíng daňové přiznání 

继承税 Jìchéng shuì dědická daň 

换汇交易单 huànhuì jiāoyì dān doklad o směně peněz 

退休金 tuìxiūjīn důchod 

养老金 yǎnglǎojīn důchod 

克朗 kèlǎng koruna (měna) 

 



换汇店 huànhuìdiàn směnárna 

储蓄银行 chúxùyínháng spořitelna 

寡妇养老金 guǎfù yǎnglǎojīn vdovský důchod 

水费和排污费 shuǐfèi hé páiwūfèi vodné a stočné 

 

Podniky 

čínsky pīnyīn český překlad 

二手店 èrshǒudiàn bazar 

啤酒馆 píjiǔguǎn hospoda 

肉店 ròudiàn masna 

小啤酒厂 xiǎo píjiǔchǎng minipivovar 

啤酒馆 píjiǔguǎn pivnice 

肉店 ròudiàn řeznictví 

废旧回收场 fèijiù huíshōuchǎng sběrný dvůr 

二手店 èrshǒudiàn secondhand 

垃圾热电厂 lājī rèdiànchǎng spalovna 

 

Doprava 

čínsky pīnyīn český překlad 

高速公路票 gāosù gōnglù piào dálniční známka 

吹气检测 chuīqì jiǎncè dechová zkouška 

酒精吹气检查  jiǔjīng chuīqì jiǎnchá dechová zkouška na alkohol 

查票员  chápiàoyuán revizor 

便衣查票员  biànyī chápiàoyuán revizor v civilu 

步行区 bùxíng qū pěší zóna 

 

Školství 

čínsky pīnyīn český překlad 

中学 zhōngxué gymnázium 

语言中学 yǔyán zhōngxué jazyková střední škola 

长假 chángjià letní prázdniny 

低年级  dī niánjí nižší stupeň 

职业学校 zhíyè xuéxiào odborné učiliště 

技工学校 jìgōng xuéxiào průmyslové učiliště 

私立大学 sīlì dàxué soukromá vysoká škola 

中专 Zhōng zhuān Střední odborná škola 

高级中学 gāojí zhōngxué střední škola 

高中 gāozhōng střední škola 

中学 zhōngxué střední škola 

学校 xuéxiào učiliště 

 

 



公立大学 gōnglì dàxué veřejná vysoká škola 

大学 dàxué vysoká škola 

高校 gāo xiào Vysoké školy a univerzity 

高年级  gāo niánjí vyšší stupeň 

基础学校 jīchǔ xuéxiào základní škola 

基础教育 Jīchǔ jiàoyù základní vzdělání 

 

Zdravotnictví 

čínsky pīnyīn český překlad 

大学医院 dàxué yīyuàn fakultní nemocnice 

监护箱 jiānhùxiāng inkubátor 

诊所 zhěnsuǒ ordinace 

门诊部 ménzhěn bù poliklinika 

家庭医生 jiātíng yīshēng praktický lékař 

全科医生 quánkē yīshēng praktický lékař 

 

Zdravotní, sociální a jiná pojištění 

čínsky pīnyīn český překlad 

责任保险 zérèn bǎoxiǎn pojištění odpovědnosti 

社保 shèbǎo sociální pojištění 

夫妇共同社会保险  fūfù gòngtóng shèhuì bǎoxiǎn 
společné sociální pojištění 
manželů 

医保 yībǎo zdravotní pojištění 

医疗保险 yīliáo bǎoxiǎn zdravotní pojištění 

人身安危的保险 rénshēn ānwéi de bǎoxiǎn životní pojištění 

 

Bydlení 

čínsky pīnyīn český překlad 

大楼公寓 dàlóu gōngyù bytový dům 

儿童福利院 értóng fúlìyuàn dětský domov 

温泉城市 wēnquán chéngshì lázeňské město 

大板楼 dàbǎnlóu panelový dům 

独宅 dúzhái samota 

卫星城  wèixīngchéng satelitní město 

 

Stravování 

čínsky pīnyīn český překlad 

炖牛肉 dùn niúròu guláš 

菜泥 càiní kaše 

 

 



配菜 pèicài obloha 

热狗 règǒu párek v rohlíku 

饭票 fàn piào stravenka 

奶油焖牛肉  nǎiyóu mèn niúròu svíčková na smetaně 

面条 miàntiáo těstoviny 

长期保存类干点心 
chángqī bǎocún lèi gān 
diǎnxīn trvanlivé pečivo 

 

Svátky 

čínsky pīnyīn český překlad 

国定假日 guódìng jiàrì státní svátek 

国定纪念日 guódìng jìniànrì státní svátek 

 

Nezařazené 

čínsky pīnyīn český překlad 

退休阶段 tuìxiū jiēduàn důchod (období) 

格拉果尔文字 gélāguǒ'ěr wénzì hlaholice 

甲醇劣酒案 jiǎchún lièjiǔ‘àn metanolová aféra 

公民证 gōngmín zhèng občanský průkaz 

国家荣誉奖项 guójiā róngyù jiǎngxiàng státní vyznamenání 
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