
RO-CZ slovník 
 
abrupt, -ă – prudký, strmý  
accesul interzis – vstup 
zakázán 
accident (de circulaţie) – 
nehoda (dopravní) 
aer – vzduch 
alb – bílý  
animal – zvíře 
apă – voda 
astăzi – dnes 
atenţie – pozor 
baie, băi – lázně 
bere – pivo 
bifurcaţie – rozcestí 
bilet – jízdenka 
birou de schimb – směnárna 
biserică – kostel 
bun  venit – vítejte 
bună dimineaţa – dobré 
ráno 
bună seara – dobrý večer 
bună ziua – dobrý den 
cabană – chata (rekreační 
domek), horská chata 
Căile Ferate Române (CFR) – 
Rumunské dráhy 
câine – pes 
călători – cestovat, jezdit 
cald – teplo, teplý 
cale ferată – železnice 
cameră – pokoj, komora 
carne – maso 
casă – dům, chalupa, 
pokladna 
căutare – hledání 
cină – večeře 
ciorbă – pro rumunskou 
kuchyni typická hustá, 
přesnídávková polévka, 
obvykle s množstvím 
zeleniny a nejčastěji s 
nakyslou chutí  
circulă – jede (o dopravním 
prostředku) 
colibă – chýše (jednoduchý 
přístřešek pastevců) 
comună – obec (s místním 
úřadem) 
copac – strom 
cort – stan 

curmătură – sedlo (odborný, 
topografický výraz) 
cuţit – nůž 
...de jos – Dolní... (v názvech 
obcí) 
...de sus – Horní... (v 
názvech obcí) 
da – ano 
deal – vrch, kopec 
dealuri, regiune deluroasă – 
vrchovina, pahorkatina 
deschis – otevřený 
din – z, od, v, při, na 
drum – cesta 
Drum bun! – Šťastnou 
cestu!  
excursie – výlet 
făină – mouka 
fântână – studna, studánka, 
fontána, kašna 
feroviar – železniční, 
železničář 
fertil – úrodný, plodný 
fluviu, râu – řeka 
foc – oheň 
frig – zima  
frontiera, frontieră – 
hranice (státu) 
fructe – ovoce 
frumos – pěkně 
furtuna – bouřka 
gară – nádraží 
gustare – svačina 
hartă, hărţi – mapa, mapy 
iezer, lac – horské pleso, 
jezero 
în / la dreapta – doprava  
în / la stânga – doleva 
închis – zavřený 
îngheţată – zmrzlina 
înnorat – zataženo 
intersecţie – křižovatka 
întârziere – zpoždění 
izvor – pramen 
judeţ – župa 
lanternă – baterka (svítilna)  
la revedere – na shledanou 
liber – volný, svobodný 
limbă – jazyk 
loc pentru cort – místo na 
stan 
loc pentru foc – ohniště 

localitate – vesnice, obec, 
město 
localitate de frontieră – 
pohraniční sídlo 
lumânare – svíčka 
lunca (u vody, na dně údolí), 
plai (v horách nad hranicí 
lesa, znamená také 
„stezka”), poiană  (v lesích, 
mezi lesy) – louka 
lup – vlk 
magazin alimentar – obchod 
s potravinami 
mâine [myjne] – zítra 
mănăstire – klášter 
mămăligă – kukuřičná 
polenta (Mămăligă je 
tradičně základem 
rumunské kuchyně, 
zejména v původním 
venkovském prostředí, na 
salaších apod., kde se jí bez 
nadsázky „od rána do 
večera”. Připravuje se 
zavařením nahrubo mleté 
kukuřičné mouky „mălai” v 
osolené vodě. Má nejčastěji 
konzistenci tuhé kaše. Ne 
každému cizinci chutná, ale 
navštívit Rumunsko a 
neokusit mămăligu by bylo 
jako navštívit Česko a 
neokusit knedlíky.) 
mâncare – jídlo 
măr – jablko 
marcaj turistic – turistická 
značka 
mare – velký, vysoký, moře 
maşină – auto, stroj 
mic – malý 
mic dejun – snídaně 
mulţumesc – děkuji 
municipiu – město (velké) 
munţi *munc’+ – hory 
negru - černý 
noapte bună – dobrou noc 
nou, nouă – nový, nová 
nu – ne 
ocnă – důl (většinou solný), 
nucené práce, věznice, 
galeje 
ocupat – obsazený 
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oraş – město 
otravă – jed 
ou, -ă – vejce 
negru – černý 
pădure – les 
pâine [pyjne] – chléb 
pârâu – potok 
păstăvărie – pstruhárna 
pe curba de nivel – po 
vrstevnici 
pensiune – penzion 
pentru – pro, za, na, do, 
kvůli 
pericol – nebezpečí 
peşteră – jeskyně 
plecare – odjezd 
plouă – prší 
poliţia – policie 
prânz – oběd 
preţ – cena 
primul, prima – první 
principal, -ă – hlavní, 
ústřední (ve středu zájmu) 
pui – kuře 
pula – kokot, čůrák* 
rapid, repede – rychlý 
rece – chladno, studený 
refugiu *refudžu+ – útulna (v 
horách) 
regiune – kraj, oblast, 
region 
reguine frontalieră – 
příhraniční oblast 
roşu – červený 
rucsac – batoh 
şa – sedlo (i na koně) 
sac de dormit – spací pytel 
sălaş – horská samota 
salut – ahoj 
scară – měřítko 
senin – jasno 
soare – slunce 
sosire – příjezd  
stână – salaš, ovčín 
stâncă – skála 
staţiune – rekreační 
středisko, letovisko 
stradă – ulice 
sub – pod 
supă – polévka 
taxă de intrare – vstupné 
toaletă, WC *večéu] – WC 

tren – vlak 
turismul rural – 
agroturistika 
urât – ošklivo 
urs – medvěd 
vagon – vagon 
vale – údolí 
vântul – vítr 
vârf – hora, vrcholek 
vatră – ohniště, otevřený 
krb 
vechi, veche – starý, stará 
vreme – počasí, čas 
 
Caut cazare (la particulari). 
– Hledám ubytování (v 
soukromí). 
 
* toto slovíčko se vyskytlo v 
příloze Víkend v novinách 
MF Dnes z 27. 8. 2011 
článku Účastníci zájezdu, 
který pojednával nejen o 
bizarních stížnostech lidí na 
zájezdech, ale i o historkách, 
které se staly delegátům 
nebo průvodcům. Jedna z 
nich má název „Průvodce k 
smíchu”. Píše se rok 1987, 
československým turistům v 
Rumunsku zbývají poslední 
dva dny pobytu – návštěva 
nedaleké rezidence Nicolae 
Ceaușesca a následující den 
domů. Průvodce má však už 
jen poslední čisté tričko, 
které si přivezl z Jugoslávie. 
Je na něm obrázek kolosea a 
nápis Pula. Nakonec si ho 
bere na snídani před 
odjezdem. Když ho uvidí 
rumunský průvodce – 
slovenský učitel z Banátu – 
dostává záchvat smíchu. 
Teprve když je schopen 
slova, ptá se svého českého 
kolegy: „Vieš ty, čo značí 
pula po rumunsky?“ Čech 
kroutí hlavou. „To znamená 
kokot!“ dodává a vede 
nebohého Čecha do 
kuchyně, aby se pobavily i 

kuchařky. Průvodce se 
rychle běží převléct do 
špinavého trička. Však ono 
ještě chvíli vydrží.     
 
Poznámka k rumunštině (z: 
PLÍŠEK, Jaromír. Rumunština 
do batohu. 1. vyd. Praha : 
Práh, 2004. 154 s. ISBN 80-
7252-093-8.): rumuština se 
řadí mezi románské jazyky, 
přičemž kromě výrazně 
převažujícího latinského 
základu jsou v ní patrny také 
poměrně silné vlivy jazyků 
slovanských (cca 20 % slovní 
zásoby) i jiných. Rumunština 
není pro Čecha nijak zvlášť 
těžká, zvláště je-li znalý 
některého z dalších 
románských jazyků (z 
hlediska výslovnosti je jí 
nejblíže italština). Výhodou 
je samozřejmě znalost 
latiny, ale i zprostředkovaná 
znalost řady latinských slov 
přes dnes velmi rozšířenou 
angličtinu. 
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