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adventure playground  dětské hřiště, kde si děti mohou hrát na 
prolézačkách, vyrobených z různých materiálů jako 
jsou sítě, provazy, pneumatiky atp. 

alley  ulička 
amusement park   zábavní park, lunapark  
annoy  obtěžovat, rušit, jít na nervy, vadit komu 
arcade  podloubí, pasáž; herna 
art-gallery  umělecká galerie, obrazárna 
avenue  alej, zvl. US, široká třída 
barrack(s)  kasárna 
blame st on st  svádět (něco) na něco 
blind alley  slepá ulička 
botanical gardens  botanická zahrada 
boulevard  bulvár 
breakdown of families  rozpad rodin 
brewery  pivovar 
built-up area  zastavěný prostor 
busker (GB)  pouliční zpěvák, hudebník, komik apod. 
cathedral  katedrála, dóm, chrám 
cemetery   hřbitov, zvl. malý nebo u kostela 
census  sčítání lidu 
church social hall  společenská místnost v kostele  
circus (GB)  kulaté náměstí 
climbing frame  prolézačka 
coastal town  přímořské, pobřežní město 
commercial centre  obchodní centrum 
community centre  společenské centrum 
community church  společný, mezicírkevní kostel 
council estate flat (GB)  výstavba pro sociálně potřebné vrstvy financovaná 

místní správou 
council estate (GB)  obecní pozemek 
crescent  obloukovitá, půlkruhová ulice 
cul-de-sac  slepá ulice; slepá ulička 
downtown (US)  střed města; v centru města 
economic situation  ekonomická situace 
economically and socially deprived area   ekonomicky a sociálně zanedbaná oblast 
embankment (GB)   nábřeží 
funfair  zábavní park, lunapark  
gasworks  plynárna 
ghetto  ghetto 
graffiti  nápisy a kresby na zdech a plakátech  
graveyard  hřbitov 
green spaces  městská zeleň 
gurdwara (for Sikhs)  modlitebna sikhů, členů indické náboženské sekty 
harbour  (přirozený) přístav 
headquarters  velitelství; ředitelství 
high street (GB)   hlavní ulice 
high-rise estate   výšková zástavba 
holiday resort  letovisko, rekreační středisko 
homelessness   bezdomovectví 
housing estate (GB)  sídliště 
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housing project (US)  sídliště 
hypermarket  velký supermarket, hypermarket 
industrial town  průmyslové město 
main street (US)  hlavní ulice 
market town  město, v němž se koná trh 
mosque  mešita 
multi-storey car-park  poschoďové parkoviště 
narrow, winding alleys  úzké, křivolaké uličky 
neglected area   zanedbaná, zchátralá část města 
office block  výšková budova s kancelářemi 
out-of-town shopping centre  obchodní středisko mimo město 
parks  parky, sady 
pedestrian precinct  pěší zóna 
playground  hřiště 
police headquarters  policejní ředitelství 
police station  policejní strážnice, stanice 
population density  hustota obyvatel 
port  přístav 
provincial town  provinciální, zaostalé město 
ribbon development  městská zástavba podél výpadovek  
Riverside Drive (US)  nábřeží 
row  ulice (rovná) 
sandpit  pískoviště 
seaboard town  přímořské, pobřežní město 
shabby housing  nuzné ubytování 
shanty town  chudinská čtvrť s chatrčemi  
skyscraper  mrakodrap 
slide  skluzavka (pro děti na hřišti) 
slum  slum, brloh, chudinská čtvrt 
small percentage of the homeless 
community 

 malé procento bezdomovců 

socially deprived area  část města obydlená chudinou 
sports centre  sportovní centrum 
sports complex  sportovní centrum 
street musician  pouliční zpěvák, hudebník, komik apod. 
suburban sprawl  živelný růst předměstí 
synagogue   synagoga  
temple   templ, chrám, svatyně (hinduistická); chrám Božího 

hrobu v Jeruzalémě 
terrace (GB)  řada domů na svahu  
town centre (GB)  střed města 
vandalism  vandalismus 
warehouse  skladiště; prodej ze skladu 
wide, straight streets  široké, rovné ulice 
 


