
e Stadt město e Altstadt Staré Město begrüßen uvítat

r Rundgang okružní cesta r Altstädter Brückenturm Staroměstská mostecká věž bewundern (+ 4.p.) obdivovat

e Straße ulice s Altstädter Rathaus Staroměstská radnice befinden sich nalézat se 

r Stil styl, sloh r Altstädter Ring Staroměstké náměstí beginnen začít 

e Möglichkeit (-en) možnost e Aposteluhr orloj empfangen přijmout, uvítat

r Platz místo, náměstí s Gemeindehaus Obecní dům anschauen podívat se (na)

s Gebäude budova s Goldene Gässchen Zlatá ulička besichtigen prohlížet 

r Turm věž s Haus "Zu den zwei Sonnen" dům U Dvou slunců entgehen uniknout, ujít 

r Weg (-e)  cesta s Haus "zur Glocke" dům U Zvonu lassen nechat 

r König král s Jan-Hus-Denkmal pomník Jana Husa bemerken (+ 4.p.) všimnout si

e Burg hrad e Karlsbrücke Karlův most an/locken nalákat

r Palast palác r Kleine Ring Malé náměstí steigen stoupat 

r Ring náměstí e Kleinseite Malá Strana bauen stavět 

e Sehenswürdigkeit (-en) památka r Kleinseitner Brückenturm Malostranská mostecká věž vorschlagen navrhnout

r Apostel apoštol r Kleinseitner Ring Malostranské náměstí entdecken objevit 

r Tourist (-en) turista r Königspalast Královský palác erholen odpočinout

e Mitte střed r Königsweg Královská cesta graben kopat

s Denkmal pomník r Platz der Republik náměstí Republiky erholen odpočinout

r Reformator reformátor e Prager Burg Pražský hrad graben kopat

e Kirche (-n) kostel r Pulverturm Prašná brána kennenlernen poznat, seznámit

e Brücke most e St.-Georgs-Basilika bazilika sv. Jiří 

s Andenken suvenýr e St.-Nikolaus-Kirche kostel sv. Mikuláše

e Aussicht výhled, rozhled r St.-Veits-Dom Chrám sv. Víta 

s Rathaus radnice e Straße "Am Graben" ulice Na Příkopě 

e Insel ostrov e Teynkirche Týnský chrám 

r Schrifftsteller spisovatel r Vyšehrad Vyšehrad 

r Dichter básník e Insel Kampa Kampa geehrte Gäste vážení návštěvníci 

s Jahrhundert století genannt zvaný 

r Journalist novinář übrigens ostatně, konec konců 

r Bau (-ten) stavba, budova von…..aus odtud 

e Bierstube pivnice direkt přímo, rovnou 

r Grab hrob berühmten slavný 

e Glocke zvon bedeutend významný, značný 

zahlreich četný, hojný 

wertvoll cenný, hodnotný

anspruchvoll náročný 

barock barokní 

bömisch český 

gotisch gotický 

architektonisch architektonický 

vorbei/gehen (ging vorbei,ist 

vorbeigegangen)  + 3.p.
jít kolem 

jet kolem 
vorbei/fahren (fuhr vorbei,ist 

vorbeigefahren) + 3.p.


