
chronique f. rubrika (v tisku)

chronique adj. chronický

desordinaire adj. neobyčejný

bande f. dessinée = BD komiks

planche f. komiksová strana

bande f. komiksový řádek

vignette f. políčko

bulle f. bublina

cartouche m. obdélník s textem

rajouter qc přidat

deviner qc hádat

non visible, invisible adj. neviditelný

titre m. titulek

relever qc zdůraznit

suite f. de qc sled (událostí)

fonctionnement m. funkce

longueur f. délka

constater qc zjistit (chybu)

le temps s’écoule čas plyne

dresser une liste zhotovit seznam

considérer qc mít za to

inscrire* qc vyrýt (nápis)

légende f. vysvëtlivka

lancer qc uvést (na trh)

presse f. tisk

super-héro m. superhrdina

bouleversement m. zvrat

adopter qc osvojit si (myšlenku)

ton m. styl

futur,-e adj. budoucí

future m. /avenir m. budoucnost

schtroumpf m. šmoula

le monde entire celý svët

aborder qn, qc pustit se do

héroïque adj. hrdinský

média m. sdëlovací prostředek

contribuer à qc přispët k

véritable adj. opravdový

caniche m. pudl

écuelle f. miska

supporter qc, qn (s)trpët (zimu)

aboyer štëkat

terroriser qc, qn zastrašit

chaîne f. program (v TV)

tirer qc vyjmout (kapesník)

tirer sur qc, qc střelit na

apprécier qc, qn (o)cenit

concurrencer qn konkurovat komu

les voyages cestování

choisir une destination vybrat si destinaci



faire un itinéraire naplánovat (výlet)

aller à l’étranger jet do ciziny

agence f. de voyages cestovní kancelář

compagnie f. d’assurance pojišťovna

s’assurer contre qc pojistit se proti čemu

se faire vacciner nechat se očkovat

visa m. d’entrée vstupní vízum

visa m. de transit tranzitní vízum

certificat m. de vaccination očkovací průkaz

au fur et à mesure adv. postupnë

au fur et à mesure de qc  prép. podle čeho

inventer qc vynalézt co

âme f. duše (lidská, tvůrčí)

foi f. víra

pourtant adv. přece

hair* qc, qn nesnášet

s’intégrer začlenit se (do kolektivu)

différencier odlišit

exploration f. průzkum

pulsion f. podnët

quand même conj. přesto

nier popřít

ramener qn à qc přivést koho zpët k čemu

immanquablement adv. nevyhnutelnë

quête f. de qc honba za čím

point m. de vue úhel pohledu

interroger vyslechnout koho

goûter qc ochutnat

tuer zabít

souvenir m. vzpomínka

signification f. význam

inverser převrátit (sled, pořádek)

tel,-le adj. takový

se tromper de qc zmýlit se v čem

renseignement m. informace

condamner qn odsoudit koho

crime m. zločin

se dérouler odehrávat se (o dëji)

agenda m. diář

réveil m. budík 

renouveler qc prodloužit platnost (dokladu)

portefeuille m. penëženka

avoir le droit de faire qc mít právo udëlat co

hall m. hala

retrouvaille f. shledání

chaleureux,-euse adj. srdečný

voyage m. d’affaires služební cesta

entretien m. rozhovor



intempérie f. nečas (špatné počasí)

vol m. let

annuler qc zrušit (objednávku)

rejoindre* qn přijít za kým

sans hésiter bez rozpaků

avouer qc uznat

cauchemar m. noční můra

scolarité f. školní docházka

faire le ménage uklízet

passer son permis udëlat řidičský průkaz

se mettre en qc dát se do čeho/kam

se diriger vers qn, qc vydat se k (smërem)

inhumain,-e adj. nelidský

sacrifice m. obëť

regarder à qc hledët na

cogner pražit (o slunci) (hov.)

trajet m. jízda

atteindre* qc dosáhnout čeho (cíle, teploty)

suffisamment adv. dostatek

Tant pis. Co se dá dëlat.

tant pis pour qn, qc tím hůř pro

excitation f. rozčilení (o náladë)

il fait nuit/jour je noc/den

quart m. čtvrt(ka)

même pas ani

veille f. předešlý den

s’habituer à qc zvyknout si na

être habitué à qc být zvyklý na

dessin m. kresba

départ m. odjezd

installation f. (na)stëhování

stage m. praxe

convenir* à qc, qn hodit se k

se convenir* hodit se k sobë (vzájemnë)

nécessaire adj. nutný

nécessaire m. nutnost

sauf/sauve prép. kromë

carnet m. zápisník

carnet m. de route cestovní deník

ressentir* pocítit (následky)

multiple adj. mnohonásobný

support m. podpora

écriture f. písmo

expression f. projev (slovní)

tangible adj. hmatatelný

pas m. krok

croquis m. náčrt

vif m. skutečnost

vif/vive adj. čilý



impression f. dojem

carnetier,-ère bloger/ka

récit m. vyprávëní (události)

se lasser de qc, qn nabažit se čeho

s’approprier qc přivlastnit si co

paysage m. krajina

s’imprégner de qc osvojit si co

bungee jumping bungee jumping

saut m.  en parachute skok padákem

parachute m. padák

spéléologie f. speleologie (jeskyňářství)

nuit à la belle étoile spaní pod širákem

voyage m.  en moto jízda na motorce

voyage m. à la voile plavba plachetnicí

voile m. rouška

voile f. plachta

via ferrata via ferrata

plongée f. sous-marine podmořské potápëní

associer qc sdružit

justification f. odůvodnëní

divers,-e adj. rozmanitý

excuse f. omluva

vagabond,-e tulák

nomade kočovník

faciliter qc usnadnit (práci)

indiquer qc označit

tendre* vers/à qc smëřovat k

lointain,-e adj. vzdálený (místnë i časovë)

éclairer qc osvítit

emprunter qc à qn (vy)půjčit si co od koho

brumeux,-euse adj. zamlžen

poser sur qc spočívat v

rail m. železnice

se laisser glisser zemřít (hov.)

évidemment adv. samozřejmë

intérêt m. zájem

mériter qc stát za to

ne…guère adv. ne příliš

périple m. (okružní) cesta

inconnu,-e à qn neznámý pro koho

inconnu m. neznámo

composer qc vytvořit

se composer de qc sestávat z

goût m. de/pour qc záliba v čem

improvisation f. improvizace

réserver qc zajistit (místo ve vlaku)

croiser qn potkat koho (na ulici)

séduire* okouzlit

démarche f. jednání (způsob chování)

héberger qn poskytnout přístřeší komu



planche f. skate (hov.)

relier qc à qc spojit co s čím

en tant que qn/qc conj. jakožto kdo/co

évoluer vyvíjet se

se center sur qc zamëřit se na co

développer qc rozvíjet co

consister à faire qc spočívat v čem

de conventions f. pl. adj. smluvené

ainsi adv. tak(to)

tenir* à faire qc mít povinnost dëlat co

parcours m. trasa

être prévu být naplánovaný

échéance f. termín

ailleurs adv. jinde

imprévu,-e adj. nepředvídaný

horizon m. obzor

fait m. událost

dépasser qc/qn předhonit (soupeře)

obstacle m. překážka

solitaire adj. samotářský

solitaire m. samotář

aventure f. dobrodružství

aventurier,-ère dobrodruh

conservateur,-trice konzervativec

pousser qn à faire qc nabádat koho k čemu

héros m. /héroïne f. hrdina/hrdinka

courage m. odvaha

action f. akce, čin

passion f. vášeň

exploration f. objevování

expédition f. expedice

isolement m. osamëní

orientation f. orientace

accompagnateur,-trice průvodce

transport m. local místní doprava

tourisme m. de masse masová turistika

destination f. destinace

perspective f. perspektiva

surprise f. překvapení

risque m. risk

accident m. nehoda

danger m. nebezpečí

menace f. hrozba

péripetie f. zvrat

perturbation f. porucha

extrême m. extrém

aventurieux,-euse adj. dobrodružný

surprenant,-e adj. překvapivý

insolite adj. zvláštní



pédestre adj. pëší

cycliste adj. cyklistický

équestre adj. jezdecký

final,-e adj. konečný

certain,-e adj. jistý

définitif,-ive adj. definitivní

par hasard náhodou

hors de sentier mimo trasu

succomber podlehnout

s’orienter dans orientovat se

survivre přežít

avancer postupovat

improviser improvizovat

croiser potkat nëkoho

parcourir ujet

réussir uspët

échouer selhat

échapper à uniknout

sortir du quotidien vyjít z obvyklých vëcí

s’approprier přivlastnit si

partager sdílet

garder zachovat

faciliter usnadnit

indiquer ukazovat

consister en spočívat v

développer rozvíjet

rubrique f. rubrika (v časopise)

annonce f. inzerát

sac m. à dos batoh

itinéraire m. plán cesty

tracer qc vytyčit

sentier m. pëšina

agence f.  de voyages cestovní kancelář

vallée f. údolí

coin m. kout (místnosti i zemë)

sympathiser avec qn chovat sympatie ke komu

moniteur,-trice vedoucí

colonie f. de vacances dëtský tábor

colo f. (abrv.) dëtský tábor

moniteur m. de colonie táborový vedoucí

rendre visite à qn jít na návštëvu ke komu

horaire m. jízdní řád

pêcher rybařit

crevette f. kreveta

covoiturage m. spolujízda

somme f. součet

douleur f. bolest

joie f. radost

enthousiasme m. nadšení pro co

dégoût m. nechuť



sous-entendu m. narážka na co

tassé,- adj. nacpaný

locution f. výraz (slovní)

attitude f. chování

imiter qc, qn napodobovat

procédé m. metoda (práce)

raccourcir qc zkrátit

séance f. schůzka (u doktora)

outil m. nástroj

expressif,-ive adj. expresivní

pas du tout adv. vůbec ne

rater qc, qn zmeškat (vlak)

mécontentement m. nespokojenost

déception f. zklamání (pocit)

se plaindre* de qc, qn stëžovat si na

note f. účet (k zaplacení)

réduction f. sur le prix sleva z ceny

immangeable nepoživatelné

être mécontent být nespokojený

J’ai eu tort de + inf. Udëlal jsem chybu...

J’aurais mieux fait de + inf. Byl bych udëlal lépe...

J’aurais dû + inf. Mël jsem radëji…

Ça m’a plu mais... Líbilo se mi to, ale…

Ça m’a déçu. Zklamalo më to.

Je suis plutôt/vraiment déçu. Jsem spíš/opravdu zklamaný.

C’était plutôt moche. Bylo to spíš hnusné.

affreux hrůza

pas terrible nic moc

dégoûtant nechutné

dégueulasse odporné

imbuvable nepitelné

J’en ai marre ! Mám toho dost!

C’est pas croyable/vrai ! To snad ne! 

C’est triste, ça ! To je smutné!

C'est pas drôle ! To není legrace!

être content být spokojený

J’ai bien fait de + inf. Dobře jsem udëlal.

J’ai aimé/J’ai beaucoup aimé... Líbilo se mi...

J’ai adoré... Nadchlo më…

C’était magnifique. Bylo to úchvatné.

excellent vynikající

formidable báječné

délicieux výborné

sympathique/sympa sympatické

C'est chouette ! To je paráda!

super, superbe super

J'en ai ras-le-bol ! Mám toho plné zuby!


