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apartment building (US)  činžovní dům 
apartment (US)  byt 
attractive (flat, offer)  příjemný, lákavý, atraktivní (byt, nabídka) 
bachelor flat / bachelor pad  svobodárna, garsoniéra 
basement  suterén 
basement flat  suterénní byt 
bedsit  garsonka, obývací ložnice 
bedsitter  obývací ložnice, garsonka 
block of flats (GB)  činžovní dům 
bungalow  přízemní dům, bungalov  
chateau  zámek, zámeček 
comfortable  pohodlný 
condo (coll US) / condominium (US)  byt v osobním vlastnictví v družstevním domě 
cosy  útulný 
cottage  domek, chalupa 
council houses and flats (GB)  obecní domy a byty 
country house  venkovské sídlo, usedlost 
country mansion  venkovské sídlo 
damp  vlhký; vlhko 
detached house (GB)   samostatně stojící dům  
dilapidated  zchátralý, na spadnutí, chátrající 
dingy  špinavý a tmavý, ošumělý 
dorm (coll US)    studentské koleje; ubytovna 
duplex (US)  dvoupodlažní byt; dvojdomek 
elegant  elegantní 
estate agent  realitní kancelář, obchodník s realitami 
exquisite  překrásný, neobyčejný, vynikající 
flat (GB)  byt 
flatlet  byt 1+1, garsoniéra 
furnish  zařídit, vybavit nábytkem 
granny flat  vejminek 
grass hut  přístřešek, chýše 
half-timbered house  hrázděný dům 
halls of residence (GB)  studentské koleje 
haunted  kde straší, strašidelný 
hideous  ohyzdný, ošklivý, příšerný 
high-rise (building)  výšková budova 
hostel  mládežnická ubytovna  
hovel  chatrč  
igloo  iglú 
leaky  děravý 
log cabin  srub 
luxurious  přepychový 
magnificent  skvostný, skvělý, velkolepý 
manor house  sídlo majitele panství, panské sídlo, zámeček  
mobile home   obytný přívěs 
move house  stěhovat se 
move into …  nastěhovat se do … 
move out of ...  vystěhovat se z … 
multi-storey building  výšková budova  
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newly built  nově postavený 
pleasant  příjemný 
poky  těsný, malý, ubohý, chatrný 
public housing (US)  obecní byty 
ramshackle  zanedbaný, sešlý, zchátralý, na spadnutí 
ranch house (US)  přízemní dům, bungalov 
redbrick house  budova z neomítnutých cihel 
rent out  pronajímat, pronajmout 
roomy  prostorný 
row house (US)  řadový domek 
semi-detached house (GB)  dvojdomek 
shabby  ošuntělý, rozbitý 
single-family house (US)  rodinný dům 
spacious  prostorný, velký 
spotless  čisťounký, bez poskvrnky 
squat  nelegálně zabraný prázdný dům (byt); bydlet ve 

squatu 
summer cottage  chalupa na léto, chata 
teepee  vigvam, indiánský stan, týpí 
terraced house (GB)  řadový dům 
tidy  uklizený, upravený 
towerblock  výšková budova 
town house  dům ve městě 
trailer (US)  obytný přívěs 
Tudor-style house (GB)  dům v tudorovském slohu 
two-family house (US)  dům pro dvě rodiny 
types of dwelling  typy bydlení 
weekend cottage  víkendová chalupa 
well-kept  dobře udržovaný 

 


