
 
 

At the doctor's (u doktora) - 1. část 

Vytvořili jsme pro Vás praktický slovníček, který se Vám může hodit na cesty a dovolenou.:) Tato první část se 

týká obtíží (symptoms), které můžete mít. 

chemist's/ Pharmacy lékárna diarrhoea [ˌdaɪəˈrɪə] průjem 

emergency pohotovost constipation zácpa 

ambulance sanitka insect bite kousnutí hmyzem 

hospital nemocnice carsickness nevolnost v autě 

doctor lékař to get drunk opít se 

surgeon chirurg blood [blʌd] krev 

be sick/be ill být nemocný bleeding krvácení 

painkillers léky proti bolesti burn spálit se 

pain bolest sunburn spálení od slunce 

hurt bolet faint omdlít 

headache bolest hlavy rash [ræʃ]/skin eruption vyrážka 

toothache bolest zubu itching svědění 

cold rýma, nachlazení scratch škrábat se 

cough [kɒf] kašel cut říznout se 

sore throat bolest v krku swelling otok 

temperature teplota joints klouby 

fever horečka muscles svaly 

breathing dýchaní flu chřipka 

broken leg/hand zlomená noha/ruka tonsillitis [ˌtɒnsɪˈlaɪtɪs] angína (zánět mandlí) 

stomach ache [eɪk] bolest břicha/žaludku high blood pressure vysoký tlak 

 vomiting zvracení low blood pressure nízký tlak 

Příklady použití a fráze: 

Please, where can I find a doctor?  Prosím, kde najdu lékaře? 

Are there any doctors who speak English?  Jsou tu nějací lékaři, kteří mluví anglicky? 

Call the ambulance, please!  Prosím, zavolejte sanitku! 
 

I am ill!  Jsem nemocný! 

I feel sick.  Necítím se dobře! 



I feel very tired/weak!  Cítím se velice unaveně/slabě!  

 

I have a terrible headache!  Hrozně mě bolí hlava! 

I have a cold/cough!  Mám rýmu/kašel! 

I have a sore throat!  Bolí mě v krku! 

 

I have a fever!  Mám horečku! 

I have flu/tonsillitis.  Mám chřipku/angínu. 

I have difficulty breathing!  Mám problémy s dýcháním! 

I have a toothache.  Bolí mě zub. 

 

My ears hurt.  Bolí mě uši. 

I have sunburn!  Spálil jsem se od sluníčka! 

My skin is itchy!  Svědí mě kůže! 

I can't stop scratching!  Nemohu se přestat škrábat! 

I can't breathe!  Nemůžu dýchat! 

 

My stomach hurts!  Bolí mě žaludek! 

I feel sick.  Chce se mi zvracet. 

I have diarrhoea.  Mám průjem. 

I'm constipated./I have constipation.  Mám zácpu. 

I have high/low blood pressure.  Mám vysoký/nízký tlak. 

I think I will faint!  Myslím, že omdlím! 

 

I burned my hand!  Spálil jsem si ruku! 

My joints are aching.  Bolí mne klouby. 

I've pulled a muscle in my leg!  Natáhl jsem si sval na noze! 

I cut my finger.  Řízl jsem se do prstu. 

I am bleeding!  Krvácím! 

I sprained my ankle!  Zvrtnul jsem si kotník! 

I've got a swelling.  Mám otok. 

I broke my hand/leg!  Zlomil jsem si ruku/nohu! 
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