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fleckenlos příd. (= sauber) beze skvrn (= čistý);
(Leben) bez poskvrny, bezúhonný (život)

Fleckentferner podst. der (-s, -) čistič skvrn

fleckig příd. (= schmutzig) flekatý, potřísněný

(= špinavý); (Obst) skvrnitý (ovoce)
Fledermaus podst. die (-, -mäuse) netopýr

Flegel podst. der (-s, -) (hanl.) nevychovanec,

klacek

flegelhaft příd. (hanl.) hulvátský, nevychovaný

Flegeljahre podst. die mn. (hovor., žert.)
klackovitá léta, telecí léta

flehen slov. hat (kniž.) (um etw.) snažně prosit

(o co)
flehend příd. prosebný

flehentlich příd. (kniž.) úpěnlivý

Fleisch podst. das (-[e]s, 0) (der Tiere) maso

(zvířecí); (= Fruchtfleisch) dužina (ovocná);
Fleisch fressende Pflanze masožravá
rostlina; vom Fleische fallen (hovor.)
hubnout; jmdm. in Fleisch und Blut
übergehen přejít komu do krve (osvojit si)

Fleisch- slož. masitý, masový

Fleischbrühe podst. die (-, -n) bujon, masový

vývar

Fleischer podst. der (-s, -) řezník

Fleischerei podst. die (-, -en) řeznictví

fleischfressend příd. masožravý

Fleischgericht podst. das (-[e]s, -e) masité jídlo

Fleischhauer podst. der (-s, -) (rak.) řezník

fleischig příd. (Nase) masitý (nos); (Frucht)
dužnatý (ovoce)

Fleischklößchen podst. das (-s, -) masový

knedlíček

Fleischkonserve podst. die (-, -n) masová

konzerva

Fleischlaibchen podst. das (-s, -) (rak.)
karbanátek

fleischlos příd. bezmasý

Fleischtomate podst. die (-, -n) masité rajče

Fleischvergiftung podst. die (-, -en) otrava

zkaženým masem

Fleischwaren podst. die mn. masné výrobky

Fleischwolf podst. der (-[e]s, -wölfe) mlýnek

na maso

Fleischwunde podst. die (-, -n) hluboké poranění

Fleischwurst podst. die (-, -würste) točený

salám

Fleiß podst. der (-es, 0) píle

Fleißarbeit podst. die (-, -en) práce vyžadující

píli

fleißig příd. pilný; fleißig trainieren (oft) pilně
trénovat (často)

flektieren slov. hat (Verben) časovat (slovesa);
(Substantive) skloňovat (podst. jména)

flennen slov. hat (hovor., hanl.) brečet

fletschen slov. hat (Zähne)
cenit (zuby)

flexibel příd. (Kabel)
ohebný, pružný (kabel);
(Arbeitszeit) pružný

(pracovní doba)
Flexibilität podst. die (-, 0)

(des Materials) ohebnost

(materiálu); 
(des Marktes) flexibilita,

pružnost (trhu)
Flexion podst. die (-, -en) (gram.) flexe

Flicken podst. der (-s, -) záplata

flicken slov. hat (Schuhe) vyspravit (boty);
(Socken) zalátat (ponožky)

Flickwerk podst. das (-[e]s, 0) (hanl.) slátanina

Flieder podst. der (-s, -) šeřík, bez

Fliege podst. die (-, -n) (zool.) moucha; (zum
Smoking) motýlek (ke smokingu); zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen zabít
dvě mouchy jednou ranou; die Fliege
machen (hovor.) vypadnout, zmizet (rychle
odejít)

fleckenlos
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Fleisch

Zähne fletschen

Fliege



fliegen slov.

� nepr. flog, ist geflogen (Adler, Ball) letět,

létat (orel, míč); (nach Berlin) letět (do
Berlína); (hovor.) (über etw.) (= hinfallen)
sletět (přes co) (= spadnout); in die Luft
fliegen vyletět do vzduchu; durch die
Prüfung fliegen (hovor.) vyletět od zkoušky
� nepr. flog, hat/ist geflogen (als Pilot) letět,

létat (jako pilot)
� nepr. flog, hat geflogen (transportieren)
letecky dopravit (transportovat);
(= Flugzeug steuern) pilotovat (= řídit
letadlo)

fliegend příd. (Ambulanz) mobilní, pojízdný

(ambulance)
Fliegenfänger podst. der (-s, -) mucholapka

Fliegengewicht podst. das (-[e]s, 0)

(Gewichtsklasse) muší váha (váhová třída)
Fliegenpilz podst.

der (-es, -e)

muchomůrka

červená

Fliegenschwarm
podst. der (-[e]s,

-schwärme) hejno

much

Flieger podst. der (-s, -)

(= Pilot) pilot, letec; (Tier, das
fliegen kann) letec (zvíře, které umí létat);
(hovor.) letadlo

Flieger- slož. letecký

Fliegeralarm podst. der (-[e]s, -e) letecký poplach

fliehen slov. nepr. floh, ist geflohen (aus der
Stadt) uprchnout (z města); (vor jmdm.,
etw.) prchat (před kým, čím)

Fliehen podst. das (-s, 0) únik

Fliehkraft podst. die (-, -kräfte) odstředivá síla

Fliese podst. die (-, -n) dlaždice

fliesen slov. hat obložit dlaždicemi

Fliesenleger podst. der (-s, -) obkladač

Fließband podst. das (-[e]s, -bänder) běžící pás

fließen slov. nepr. floss, ist geflossen (Wasser)
téci (voda); (Verkehr) plynout (provoz);
(Haare) splývat (vlasy); Der Sekt floss in
Strömen. (hovor.) Šampaňské teklo
proudem.; Die Nachrichten fließen
spärlich. (přen.) Informací proudí málo.;
Viele Gelder fließen ins Ausland. (přen.)
Hodně peněz teče do zahraničí.

fließend příd. (Deutsch) plynný (němčina);
(Veränderung) pozvolný (změna); Zimmer
mit fließendem Wasser pokoj s tekoucí vodou

flimmern slov. hat (Bildschirm) zrnit

(obrazovka); (Sterne) třpytit se (hvězdy);
(Luft in der Hitze) tetelit se (vzduch v horku)

flimmrig příd. blýskavý, třpytivý

flink příd. čiperný, čilý

Flinte podst. die (-, -n) brokovnice, puška; die
Flinte ins Korn werfen (hovor.) hodit flintu
do žita

Flipchart [!������] podst. das (-s, -s) flip-chart,

tabule s listy papíru

Flipper podst. der (-s, -) herní automat

flippern slov. hat (hovor.) hrát na herním

automatu

Flirt [*	1���� *	
��] podst. der (-s, -s) flirt

flirten [�*	1����� �*	
���] slov. hat (mit jmdm.)
flirtovat (s kým)

Flitter podst.

� podst. der (-s, -) flitr

� podst. der (-s, 0) cetka, tretka

Flittergold podst. das (-[e]s, 0) pozlátko

(materiál k pozlacování)
Flitterwochen podst. die mn. líbánky

flitzen slov. ist (zur Bank) (hovor.) zaletět

(do banky)
Flocke podst. die (-, -n) vločka; (= Schneeflocke)

sněhová vločka

flockig příd. vločkovitý

Floh podst. der (-[e]s, Flöhe) blecha; die Flöhe
husten hören
(hovor.) slyšet
trávu růst

Floh- slož. bleší

Flohmarkt podst.

der (-[e]s, -märkte) bleší trh

Floppy Disk podst. die (-, -s) disketa

Flora podst. die (-, -ren) flóra

Flora
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fliegen

V často používaném významu cestovat
letadlem není v němčině obvyklé uvádět 

ve větě ještě podstatné jméno Flugzeug
(letadlo), jehož použití se logicky

předpokládá.

Wir sind in den Urlaub geflogen.
Letěli jsme na dovolenou letadlem.

Ve sdělení se uvádějí jen méně obvyklé

prostředky k létání.

Ich hätte Angst im Ballon zu fliegen.
Měl bych strach letět balonem.

� Fraus přehledná německá gramatika

Fliegenpilz

Er hat mir einen Floh
ins Ohr gesetzt.
Nasadil mi brouka 
do hlavy.



F

Florett podst.

� podst. das (-[e]s, -e) (Waffe) fleret (zbraň)
� podst. das (-[e]s, 0) (= Florettfechten) šerm

(= šermování)
florieren slov. hat (Handel) vzkvétat (obchod)
Florist podst. der (-en, -en) florista

Floskel podst. die (-, -n) otřepaná fráze, prázdná

fráze

Floß podst. das (-es, Flöße) vor

Flosse podst. die (-, -n) (der Fische) ploutev

(ryb); (von Tauchern) (= Schwimmflosse)
ploutev (potápěčů); (Hand) (hovor., žert.
nebo hanl.) pazoura (ruka)

flößen slov. hat plavit

Flöte podst. die (-, -n) flétna

flöten slov. hat (= auf der Flöte spielen) hrát

na flétnu; (= singen) cvrlikat (= zpívat);
(hovor.) (= sprechen) cvrlikat, švitořit

(= mluvit); flöten gehen (hovor.) zmizet,
ztratit se

Flötenspieler podst. der (-s, -) flétnista

flott příd. (Tempo) svižný (tempo); (hovor.)
(= schick) švihácký; wieder flott sein (Auto)
(hovor.) být zase pojízdný (auto)

Flotte podst. die (-, -n) loďstvo, flotila

Flottille [*	��
	$�] podst. die (-, -n) flotila

Fluch podst. der (-[e]s, Flüche) (Kraftausdruck)
klení, zaklení (silný výraz); (gegen jmdn.)
prokletí (koho)

fluchen slov. hat (laut) klít (hlasitě); (auf, über
jmdn., etw.) nadávat (na koho, co); (kniž.)
(jmdm.) proklínat (koho)

Flucht1 podst.

� podst. die (-, 0) útěk; auf der Flucht sein
být na útěku; jmdn. in die Flucht schlagen
přimět koho k útěku; die Flucht ergreifen
dát se na útěk; die Flucht vor sich selbst
(přen.) útěk před sebou samým; die Flucht
nach vorne antreten (přen.) hledat únik
z čeho, snažit se vyklouznout
� podst. die (-, -en) (aus etw.) útěk, únik

(z čeho)
Flucht2 podst. die (-, -en) (stav.) (der Häuser)

řada (domů)
fluchtartig příd. spěšně, urychleně

flüchten slov. ist (vor jmdm., etw.) prchat

(před kým, čím); (= entkommen) uprchnout

(= uniknout)
Fluchthelfer podst. der (-s, -) pomocník při útěku

flüchtig příd. (= auf der Flucht) na útěku,

prchající; (Blick) letmý (pohled);
(= nachlässig) ledabylý (= nedbalý);
(Säure) těkavý, prchavý (kyselina); Ich
kenne ihn nur flüchtig. Znám ho jenom

letmo.; Sie arbeitet sehr flüchtig. Pracuje
velmi nedbale. (s chybami)

Flüchtigkeitsfehler podst. der (-s, -) chyba

(ze spěchu, nesoustředění se)
Flüchtling podst. der (-s, -e) uprchlík

Flüchtlings- slož. uprchlický

Flüchtlingslager podst. das (-s, -) uprchlický

tábor

Fluchtversuch podst. der (-[e]s, -e) pokus

o útěk

Flug podst. der (-[e]s, Flüge) (des Adlers) let

(orla); (= Flugreise) let (cesta letadlem);
wie im Fluge vergehen utíkat jako voda

Flug- slož. letecký

Flugabwehr podst. die (-, 0) protiletecká obrana

Flugangst podst. die (-, -ängste) strach z létání

Flugasche podst. die (-, -n) popílek

Flugbahn podst. die (-, -en) dráha letu

Flugbegleiter podst. der (-s, -) stevard

Flugbegleiterin podst. die (-, -nen) letuška,

stevardka

Flugblatt podst. das (-[e]s, -blätter) leták

Flügel podst. der (-s, -) (des Vogels) křídlo

(ptačí); (des Gebäudes) křídlo (budovy);
(Musikinstrument) křídlo (hudební nástroj);
die Flügel hängen lassen (hovor.) být
skleslý; jmdm. Flügel verleihen (kniž.)
dávat komu křídla (povzbudit)

Flügelhorn podst. das (-[e]s, -hörner) křídlovka

flügellos příd. bezkřídlý

Fluggast podst. der (-[e]s, -gäste) cestující v letadle

flügge příd. (Vogel) schopný letu (pták)
Fluggeschwindigkeit podst. die (-, -en) rychlost

letu

Fluggesellschaft podst. die (-, -en) aerolinie,

letecká společnost

Florett
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Fluggesellschaft – Lufthansa

Die Deutsche Lufthansa AG ist eine der

größten europäischen Fluggesellschaften

mit (2002) ungefähr 44 Mio. Passagieren.

Sie wurde 1926 gegründet und hat ihren

Sitz in Köln.



Flughafen podst. der (-s, -häfen) letiště

Flughafen- slož. letištní

Flughafengebäude podst. das (-s, -) letištní

budova

Fluglärm podst. der (-[e]s, 0) hluk z provozu

letadel

Fluglinie podst. die (-, -n) letecká linka;

(hovor.) (= Fluggesellschaft) linka

(= letecká společnost)
Flugobjekt podst. das (-[e]s, -e) létající objekt

Flugplan podst. der (-es, -pläne) letový řád

Flugplatz podst. der (-es, -plätze) letiště; einen
Flugplatz anfliegen přilétat na letiště

Flugschau podst. die (-, -en) letecká přehlídka

Flugschein podst. der (-[e]s, -e) (= Flugkarte)
letenka; (= Pilotenschein) letecký průkaz

Flugschreiber podst. der (-s, -) černá skříňka,

letecké záznamové zařízení

Flugsteig podst. der (-[e]s, -e) lávka k letadlu,

nástupní prostor

Flugticket podst. das (-s, -s) letenka

Flugverkehr podst. der (-s, 0) letecká doprava

Flugwesen podst. das (-s, 0) letectví, aviatika

Flugzeug podst. das (-[e]s, -e) letadlo; mit dem
Flugzeug letadlem, letecky

Flugzeugabsturz podst. der (-es, -abstürze)

zřícení letadla

Flugzeugentführer podst. der (-s, -) únosce letadla

Flugzeugentführung podst. die (-, -en) únos

letadla

Flugzeughalle podst. die (-, -n) hangár

Flugzeugträger podst. der (-s, -) letadlová loď

Flugzeugunglück podst. das (-[e]s, -e) letecké

neštěstí

Fluktuation podst. die (-, -en) fluktuace, kolísání

Flunder podst. die (-, -n) platýs

flunkern slov. hat (hovor.) mlžit

Fluor podst. das (-s, 0) fluór, fluor

Flur1 podst. der (-[e]s, -e) chodba

Flur2 podst. die (-, -en) (kniž.) pole, pláň

Fluss podst.

� podst. der (-es, Flüsse) řeka

� podst. der (-es, 0) tok; in Fluss
kommen/geraten dávat se do pohybu
(rozproudit se); in Fluss bringen
rozproudit; im Fluss sein být v pohybu
(jednání apod.)

Fluss- slož. říční

flussabwärts přísl. po proudu

flussabwärts
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das Cockpit
pilotní kabina

der Rumpf
trup

das Turboluftstrahltriebwerk
tryskový motor

das äußere Querruder
křidélko

Flugzeug

die Innen-Landeklappen
přistávací klapky

das Fahrwerk
podvozek

die Seitenflosse
směrová plocha

das Seitenruder
směrové kormidlo

�

�

die Höhenflosse
výšková plocha

das Höhenruder
výškové kormidlo

der Bug
příď

der Tragflügel
křídlo

Fluss

der Unterlauf
dolní tok

der Gletscher
ledovec

der Oberlauf
horní tok

der Mittellauf
střední tok

der Mäander
meandr

die Sedimente
usazeniny 
(sedimenty)

der Glazialsee
ledovcové jezero

der Wasserfall
vodopád

die 
Talsperre
přehrada

die Flussmündung ústí řeky


