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  Základní výrazy 
 šalom Ahoj שלום

 boker tov Dobré ráno בוקר טוב
 jom tov Dobrý den יום טוב

 erev tov Dobrý večer ערב טוב
 lajla tov Dobrou noc לילה טוב
 lehitraot Nashledanou להתראות

 šavua Týden שבוע
 chodeš Měsíc חודש
 toda Děkuji תודה

 bevakaša Prosím בבקשה
 ken Ano כן

 lo Ne לא
 joter Víc יותר

 pachot Míň פחות
 od Ještě עוד

 maher Rychle מהר
 leat Pomalu לאט

  

 
Základní otázky 

 ?Ma ze? Co to je ?מה זה
 ?Kama ze ole? Kolik to stojí ?כמה זה עולה

 ?Ma hašaa? Kolik je hodin ?מה השעה
 ?… Ejfo ze? Kde je ?איפה זה

 ?Tuchal laazor li? Můžete mi pomoct ?תוכל לעזור לי
 ?Ejfo ješ tachanat haotobus? Kde je autobusová zastávka ?היכן תחנת האוטובוס

 ?Ech magiim lejam hamelach ?איך מגיעים לים המלח
Jak se dostanu k Mrtvému 
moři? 

 ?Ejfo hasupermarket? Kde je supermarket ?היכן הסופר מרקט
 ?Ejfo ješ misada? Kde je restaurace ?איפה יש מסעדה

 ?Ejfo hašuk? Kde je tržiště ?איפה השוק
 ?Ejfo ješ bet mirkachat? Kde je lékárna ?איפה יש בית מרקחת

איפה יש סניף השכרת 
 ?Ejfo ješ snif haskarat rechev? Kde je autopůjčovna ?רכב

 ?Ata medaber anglit? Mluvíte anglicky ?ה מדבר אנגליתהאם את
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Směry 

 jašar Rovně ישר
 jamina Doprava ימינה

 smola Doleva שמאלה
 lifnej Před לפני

 aharej Za אחרי
 maagal tnua Kruhový objezd מעגל תנועה

 kikar Náměstí כיכר
 binjan Budova בניין

 bet megurim Dům בית מגורים
 rechov Ulice רחוב
 kviš Silnice כביש

 
 

 
Peníze 

 kesef Peníze כסף
 jakar Drahý יקר

 štar Bankovka שטר
 matbea Mince מטבע

 šekel Šekel (izraelská měna) שקל
 šekel echad Jeden šekel שקל אחד

 šnej škalim Dva šekely שני שקלים
 šloša škalim Tři šekely שלושה שקלים
 chamiša škalim Pět šekelů חמישה שקלים
 asara škalim Deset šekelů עשרה שקלים
 esrim škalim Dvacet šekelů עשרים שקלים

 chamišim škalim padesát šekelů חמישים שקלים
 mea škalim Sto šekelů מאה שקלים
 elef škalim Tisíc šekelů אלף שקלים

  

 
 
 
 
 
 



  
Česko-hebrejský slovníček společnosti Conbiz s.r.o. (obchodní 

poradenství ČR – Izrael) 

.o.r.Conbiz sישראל   

 +972-3-7221330: טלפון

 40200 מיקוד 323כפר ויתקין : כתובת

Info@conbiz.co.il 

v České republice. o.r.Conbiz s  

Tel.: +420-222-948698 

Adresa: Nám. Sv. Čecha 11 101 00 Praha 10  

Info@conbiz.cz 
 

 
Obchodování 

 mankal Ředitel ל"מנכ
 mazkira Sekretářka מזכירה

 mifal Továrna מפעל
 chevra Firma חברה

 iš asakim Podnikatel איש עסקים
 chatima Podpis חתימה
 arvut Záruka ערבות

 lisgor iska Uzavřít obchod לסגור עסקה
תכיר בבקשה את מר 

 )מרת(
Takir bevakaša et mar/ 
marat… To je pán/paní… 

 .Naim meod. Těší mě )להכיר אותך(נעים מאד 
 ?Ma šlomcha? Jak se máte מה שלומך

 ?Tov, toda veata? Dobře, děkuji. A vy ?תודה ואתה, טוב
 .Bruchim habaim. Vítejte ברוכים הבאים

 .Hakol beseder. Všechno je v pořádku הכל בסדר
 ?Meejfo ata/at? Odkud jste ?את/ מאיפה אתה

 ?Lekama zman higata? Na jak dlouho jste přijel ?לכמה זמן הגעת
 .Lechufša/ laasot asakim. Na dovolenou/ pracovně לעשות עסקים/ לחופשה

 ?Bejeze malon ata gar? V jakém hotelu bydlíte ?באיזה מלון אתה גר
 ?Ech hajta hatisa? Jaký byl let ?איך הייתה הטיסה

 ?Mataj nipageš? Kdy se setkáme ?מתי ניפגש
 . … Hapgiša bešaa.. Schůzka bude v ...הפגישה בשעה

 ?Ma hamispar telefon šelcha? Jaké je vaše telefonní číslo ?מה המספר טלפון שלך
 ?Ma ktovet haimejl šelcha? Jaký máte email ?מה כתובת האימייל שלך

 .Ejn li zman. Nemám čas אין לי זמן
 .Nišmor al kešer. Zůstaneme v kontaktu נשמור על קשר
 .Nišmor al kešer. Zůstaneme v kontaktu נשמור על קשר

 
 

 
Restaurace 

 misada Restaurace מסעדה
 tafrit Jídelní lístek תפריט

 .Chešbon bevakaša. Účet, prosím חשבון בבקשה
 ?Ješ lachem tafrit beanglit? Máte anglický jídelní lístek ?יש לכם תפריט באנגלית

 majim Voda מים
 majim mineralim Minerálka מים מינרלים

 bira Pivo בירה
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 bli basar בלי בשר
 
Bez masa 

 .ani cimchoni Jsem vegetarián/vegetariánka אני צמחוני
 kinuach Dezert קינוח

  

 
 
První pomoc 

 !Hacilu! Pomoc !הצילו
 !Srefa! Hoří !שריפה

 ?Ejfo tachanat hamištara? Kde je policejní stanice ?איפה תחנת המשטרה
 ?Ejfo bet hacholim? Kde je nemocnice ?איפה בית החולים

 !Hazminu mištara! Zavolejte policii !הזמינו משטרה
 !Hazminu ambulans! Zavolejte sanitku !בולנסהזמינו אמ

 !Hazminu mechabej eš! Zavolejte hasiče !הזמינו מכבי אש
  

  
Hebrejský jazyk je jeden z nejstarších jazyků na světě. Hebrejština byla po tisíce let 
používána pouze pro náboženské účely, modlitbu a bohoslužebné uctívání. Proto byla 
přibližně před šedesáti lety modernizována Eliezerem Ben Jehudou a stanovena úředním 
jazykem Státu Izrael. Výslovnost hebrejštiny není obzvláště komplikovaná a pro Čechy je 
poměrně snadné správně hebrejská slova vyslovovat. Od češtiny se liší výslovnost písmena 
r, které velmi vzdáleně připomíná jeho výslovnost ve francouzštině a také výslovnost ch, které 
je spojeno s jakýmsi hrdelním "zachrchláním". Aby vám Izraelci rozuměli, stačí když budete 
hebrejská slova vyslovovat tak jako češtinu - s výslovností českého r a ch. V hebrejštině se 
nepoužívá vykání. Je velmi běžné, že se křestním jménem oslovují všichni, dokonce i 
podřízený nadřízeného či obchodní partneři jeden druhého. Proto pokud vás na obchodním 
jednání bude izraelský partner oslovovat křestním jménem, neberte to jako výraz 
nezdvořilosti. Izraelci jsou velmi potěšeni, když vidí snahu cizince mluvit hebrejsky. Velmi rádi 
mu poradí či pomohou. Hebrejské písmo je označováno za kvadratické a píše se z prava do 
leva. Čtení hebrejského textu je velmi těžké kvůli tomu, že neobsahuje samohlásky. 
Samohlásky jsou pro začátečníky uváděny jako "nikud" - různá seskupení teček pod 
písmeny. Při čtení je proto nutné, abyste znali slova, která čtete nebo alespoň jejich kořen, 
podle kterého si případně můžete odvodit jeho význam. 


