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a good use of money  dobře vynaložené peníze 
aisle  postranní, boční, vedlejší loď chrámu, ambit; ulička mezi 

sedadly 
altar  oltář 
altarpiece  oltářní obraz 
appreciate st  oceňovat; uvědomovat si co, být si vědom čeho 
Art Nouveau  secese  
be consecrated   být vysvěcen 
be demolished  být zbourán, stržen 
be destroyed  být zničen 
belfry  zvonice 
bishopric  biskupství, diecéze 
bounce off of the vaulting and arches   odrážet se od klenby a oblouků 
candlestick  svícen 
Catholic Church  katolická církev 
centre aisle  střední ulička 
chancel  oltářní prostor, zpravidla oddělený mřížkou, kněžiště 
choir  kůr, kněžiště; pěvecký sbor, zejm. chrámový; taneční 

skupina 
choir screen  chrámová mříž  
city charter  městská privilegia (listina) 
coat of arms  erb 
colonnade  kolonáda; stromořadí 
colours shine as brightly as   barvy září jasně jako 
cross  kříž 
crucifix  krucifix, kříž 
crypt  krypta, podzemní hrobka 
dome  kupole, klenba 
drop in at (a place)  zastavit se v (někde) 
during services  během bohoslužeb 
evolve from st  vyvinout se z něčeho 
exquisite stonework  vynikající kamenická práce, výzdoba  
fan vaulting  vějířová klenba  
flying buttress  opěrný oblouk s opěrným pilířem, obloukový pilíř 
font  křtitelnice, kropenka 
foundation stone  základní kámen 
founder   zakladatel 
fresco  freska 
Georgian  georgiánský 
give a place the once-over (coll)  v rychlosti si nějaké místo prohlédnout  
Grave of the Unknown Soldier   hrob neznámého vojína 
great enemy  velký nepřítel 
have a quick glance round  zběžně (si) prohlédnout nějaké místo 
heraldry  heraldika; erby 
hide from view  ukrývat před zraky lidí 
high altar   hlavní oltář 
in the rear of st  v zadní části něčeho 
it dates back to  pochází z; sahá do; existuje již od 
it dates from  pochází z; sahá do; existuje již od 
nave  hlavní (střední) loď chrámu 
neogothic  neogotický, novogotický 
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niche  výklenek, nika 
obscure origins  nejasný původ  
on our way to ...  na naší cestě do ... 
one of the most striking features   jedna z nejpozoruhodnějších zajímavostí 
Orthodox Church  pravoslavná církev  
parish  farnost 
partly restored  částečně obnoven 
pause for refreshment  malá přestávka na občerstvení 
pew  kostelní lavice 
pilgrimage site  poutní místo 
promotional campaign to advertise st  reklamní kampaň zaměřená na propagaci něčeho 
Protestant   protestant; protestantský 
pulpit  kazatelna 
Regency  sloh začátku 19. stol. v Británii (George IV.- princ regent - 

1811-20), odpovídající empiru v Evropě 
renovated in the Gothic style  obnoven, renovován v gotickém stylu 
rose window   růžicové, rozetové okno 
rotunda  rotunda 
rows of ancient oak pews  řady starobylých dubových lavic 
shrine  schránka s ostatky; hrob světce; svatyně  
stained glass  vitráž (barevné sklo v oknech kostela) 
start at st  začít někde 
stations of the cross  křížová cesta 
stay over in ...  zůstat přes noc v ... 
steeple  věž; kostelní věž ; vysoká štíhlá věžička; špička na věži 
take a quick break at st  krátce se někde zastavit; dát si krátkou přestávku 
take sb round ...  provést někoho po ... 
the original building burnt down   původní budova shořela 
tombs of the most famous British Monarchs  hrobky, hroby nejslavnějších britských panovníků 
transept 


transept, příčná loď kostela 

tribute to sb  uctění někoho 
Tudor  tudorský, tudorovský; Tudor, Tudorovec 
vault  klenba, klenutí; hrobka, krypta 
vestry  sakristie 
via  přes, skrz 
Victorian  viktoriánský 
 


