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alter  změnit, přestavět 
apply for a mortgage  požádat o hypotéku 
baby bouncer  hopsadlo 
barren  neúrodný, pustý 
barren skeleton   holá kostra 
beams and rafters  krovy  
breezeblock   škvárobetonová tvárnice 
brick  cihla 
bucket  kbelík, vědro 
build the walls  postavit zdi 
builders' merchant's  stavebniny 
building contractor   dodavatel stavby 
building materials  stavební materiály 
building site  staveniště 
built of brick  postavený z cihel 
bulldozer  buldozer 
call an architect   zavolat architektovi 
cement  cement 
cement mixer  míchačka 
cinder block (US)  škvárobetonová tvárnice 
clearance  kolaudace 
compress into wood pellets   slisovat do dřevěných granulí, briket 
concrete  beton, betonový 
construction machinery  stavební stroje 
cover the roof with new shingles   pokrýt střechu novým šindelem, střešní krytinou 
covered with wall-to-wall carpeting  pokrytý kobercem po celé ploše, od stěny ke stěně 
dig the foundations  kopat základy 
double glazing  dvojitá skla v oknech 
draw up plans for renovating the 
house 

 vypracovat plány na renovaci domu 

environmentally sound   ekologicky nezávadný 
environmentally-friendly features  ekologické prvky 
estimate  udělat odhad 
excavator  rypadlo, bagr 
excited  vzrušený, rozčilený, nedočkavý 
ferro-concrete  železobeton, železobetonový 
fireguard  mříž před krbem 
floorboards  podlahová prkna, palubky 
foundations  základy 
grandfather's gift   dar od dědečka 
gravel  štěrk 
have something passed on to sb  podědit něco 
holes in the roof   díry ve střeše 
inspect the foundations   prověřit, prohlédnout základy 
install double-glazed windows   namontovat okna s dvojitými skly 
keep in the heat  udržet teplo vevnitř 
knock down  úplně zbourat  
level the ground  vyrovnat, srovnat, zplanýrovat terén  
line the walls with extra-thick 
insulation  

 obložit stěny zvláště silnou izolací 
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log   poleno 
look a mess  vypadat strašně 
lumber (US)  stavební dříví, řezivo 
mess  nepořádek, špína 
messy  neuklizený 
mortar  malta 
official inspection  kolaudace 
peeling paint   loupající se nátěr 
plank  fošna 
prefabricated sections  prefabrikované díly; panely 
pull down  provést demolici  
pull the curtains  zatáhnout záclony, závěsy 
rafters  krokve 
rebuild  znovu postavit, přestavět 
relieved  uklidněný, s úlevou 
renovate an old house  opravit, renovovat dům 
replace the floorboards   vyměnit podlahu 
replace the roof altogether   udělat zcela novou střechu 
reuse piles of sawdust   využít hromad pilin 
rewire  dát nové elektrické vedení 
rotten beams and rafters  shnilé trámy a krokve 
run into problems along the way   časem se dostat do nesnází 
sagging floor   propadající se podlaha 
savings and loan institution (US)  stavební spořitelna 
sawdust pellets  granule, brikety z pilin 
scaffolding  lešení 
scoop of pellets   hrstka, lopatka briket 
sit back and enjoy  udělat si pohodlí a užívat si 
solid foundations   pevné základy 
soot  saze 
sore muscles  bolavé svaly 
stair gate  ohrádka na schody, aby dítě nespadlo dolů 
state-of-the-art solar panels  nejmodernější solární panely 
stone  kámen 
tear down  provést demolici 
timber (GB)  stavební dříví, řezivo  
tools  nářadí 

 


