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algae bloom  kvetoucí řasy 
an old ripped shirt  stará roztrhaná košile 
annual rainfall  roční srážky 
appliance   zařízení, přístroj, spotřebič pro domácnost 
available reserves  pohotové, dostupné zásoby 
beer bottles  láhve od piva 
biodegradable  schopný rozkladu působením mikroorganizmů 
bottle bank  kontejner na ulici pro sběr prázdných lahví 
broken plate  rozbitý talíř 
chemical runoff  chemikálie splavované deštěm 
conveniences  veřejné toalety 
debate the following proposal  diskutovat o následujícím návrhu 
department of sanitation  hygienická stanice 
dial  vytočit (telefonní číslo) 
dial 999  zavolat pohotovost, linku záchranných služeb 
drain  odpad, odtok, drenáž 
drought   sucho, období sucha 
dry spell  období sucha 
dustbin day (GB)  den, kdy se odváží odpadky 
dustbin (GB)  popelnice, nádoba na odpadky 
dustcart (GB)   vůz na odvoz odpadků  
dustman (GB)  popelář, sběrač odpadků 
emergency services  pohotovostní služby 
empty mayonnaise jars  prázdné sklenice od majonézy 
empty tins of soup  prázdné plechovky od polévky 
environmentally friendly  šetrné k životnímu prostředí 
extension ladder  výsuvný žebřík  
fire brigade (GB) / fire department (US)  hasičský sbor, hasiči 
fire engine (GB)   hasičská stříkačka 
fire escape  nouzový východ v případě požáru, GB - vysouvací hasičský žebřík 
fire extinguisher  hasicí přístroj 
fire hose  hasičská hadice 
fire truck (US)  hasičská stříkačka 
fire-resistant fabric  nehořlavá tkanina 
fireproof material  ohnivzdorná látka, materiál 
fix st up for sale   opravit něco, aby se to dalo prodat 
floods  záplavy 
fly-tipping  nepovolená skládka odpadu 
food that has gone off  potraviny, které se zkazily 
garbage can (US)  popelnice, nádoba na odpadky 
garbage collector (US) / garbage man (US)  popelář, sběrač odpadků 
garbage pick-up (US)  odvoz odpadků 
garbage truck (US)  vůz na odvoz odpadků  
gutter  okap; příkop; stoka 
hear a motion   vyslechnout návrh 
home filter  domácí vodní filtr 
hose  hadice 
hosepipe ban  zákaz zalévání hadicí 
household rubbish   odpadky z domácnosti 
hydrant  hydrant, vodovodní kohout 
illegal dumping  nepovolená skládka odpadu 
in a better way   lepším způsobem 
incinerator  spalovna 
inflammable  hořlavý  
inspector  policejní inspektor; dozorce; kontrolor 
junk yard (US)  smetiště, skládka 
ladder  žebřík 
lawn clippings  posekaná tráva 
lax enforcement of regulations  nedůsledné uplatňování předpisů 
litter  odpadky 
litter-bin (GB)  odpadkový koš 
local council budget  rozpočet místního zastupitelstva 
maintenance personnel  pracovníci údržby 
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metered water  voda měřená vodoměrem  
more environmentally friendly   ohleduplnější k životnímu prostředí 
mulch  materiál k mulčování; mulčovat 
newspapers  noviny 
non-inflammable  nehořlavý 
outside the disposal centre  před sběrnými surovinami, recyklačním dvorem 
overcome by smoke  přidušený kouřem 
packaging  obalová, balicí technika, balení 
place recycling bins   umístit kontejnery na recyklovatelný odpad 
plastic bag  igelitový sáček, taška 
plastic shopping bag  igelitový sáček, igelitová (nákupní) taška 
plastic soda bottles  plastikové láhve od nealkoholických nápojů 
potato peelings  slupky z brambor 
public conveniences / lavatories / toilets  veřejné záchodky 
put to use   použít, zužitkovat 
put to use in a better way   něco lépe využít, použít 
recycle  recyklovat 
recycled  recyklovaný 
recycling bin   kontejner na recyklovatelný odpad 
reuse   znovu použít 
rework the waste disposal centre   přepracovat koncepci centra likvidace odpadu 
rubbish   odpadky, smetí 
rubbish dump (GB)   skládka 
rubbish tip (US)  skládka 
run by local councils  provozovaný obecní radou 
run by the state  provozovaný státem 
sanitation  hygiena, ozdravění 
scrap-heap (GB)  skládka 
set up   postavit; založit, zřídit 
set up a recycling centre   zřídit recyklační centrum 
sewage plant  čistička odpadních vod 
sewer  stoka, kanál  
siren  siréna 
skip  velký kontejner na odpadky 
street cleaner / street sweeper  zametač, metař 
styrofoam  obchodní značka obalového materiálu, který se používá např. u 

McDonalds (na kelímky, misky apod.) 
throw out  vyhodit 
tip (US)  skládka 
toilets   toalety 
town reservoir (the dam is the wall that holds 
it back) 

 přehrada (slovo "dam" označuje hráz, která zadržuje vodu) 

toxic waste  toxický odpad 
trash can (US)  odpadkový koš 
turn into farming products   proměnit v zemědělské produkty 
unhygienic conditions  nehygienické podmínky 
vermin  drobný obtížný hmyz, paraziti, havěť 
waste disposal  odklízení odpadků, odvoz odpadu 
waste disposal operative (GB, PC)   popelář 
waste refrigerants damage the ozone layer  chladící prostředky (ze starých ledniček na skládkách) poškozují 

ozonovou vrstvu  
water supply  zásoba vody; zásobování vodou, vodovod 
waterworks  vodárna 
wood & garden cuttings   dřevěné a zahradní odřezky, štěpky 
 


