
A 
 

Afrika 非洲 

akvarijní rybky （鱼缸里作为宠
物的金）鱼 

alergie 过敏 

Amerika 美洲 

anorganické látky 无机物质 

Asie 亚洲 

atlasy 地图册，地图集 

atmosféra 大气 

atmosférické srážky大气降水 

Austrálie 澳洲，澳大利亚 

Australopithecus 南方古猿，南猿 
 

B 
 

bacilonosič 带菌者 

bachor （反刍动物的）瘤胃 

bakterie 细菌，病菌 

hlízkové bakterie 根瘤菌 

hnilobné bakterie 腐败细菌 

choroboplodné bakterie 病菌 

půdní bakterie 土壤细菌 

bažiny 沼泽 

bezlebeční 无头类 

bezobratlí 无脊椎动物 
bezodtokové oblasti 

bylina 草本植物 

bílkoviny 蛋白 

biologická rovnováha 生物平衡
状态 

biologie 生物学 

biomasa 生物量 

biosféra 生物圈，生物界 

blizna （植）柱头 

bobule 浆果 

botanická zahrada 植物园 

botanika 植物学 

brzlík 胸腺 

buchanky 剑水蚤目 

buněčná řiť 肛门，肛点 

buněčná stěna 细胞膜 

buněčné jádro 细胞核 

buňka 细胞 

rostlinná buňka 植物细胞 

pohlavní buňka 生殖细胞 

pohlavní buňka samčí 雄性
生殖细胞 

pohlavní buňka samičí 雌性生
殖细胞 

býk 公牛 

býložravec 食植动物 
 

cestovní ruch 旅游（工业） 

cévní svazky 导管束 
dřevní část cévních svazků

 导管束的木质部 



lýková část cévních svazků

 导管束的韧皮部 

cizopasník 寄生（虫、植物等） 

vnější cizopasník 外寄生物 

vnitřní cizopasník 内寄生物 

cukry 糖 

cykasy 苏铁 

cytoplazma 细胞质，细胞浆  
 

Č 
 

čas 时间 

místní čas 当地时间 

středoevropský čas 中欧
时（间） 

světový čas 世界时（间） 

časová pásma 时区 

čeleď 科 

čelist 颌 

dolní čelist 下颌 

horní čelist 上颌 

čepec （反刍动物的）网胃，蜂窝
胃 

čepel listu 叶片 

češule  隐头花序；萼筒 

čich  嗅觉 

činnost ledovců 冰川活动 

činnost ledu  冰应力 
činnost povrchově tekoucí vody

 水力作用 

činnost větru 风力作用 

články prstů  指节；指骨 

členovci  节肢动物，节足
动物（门） 

člověk  人 

 člověk neandertálský 尼安
德塔人 

 člověk rozumný  智人 

 člověk vzpřímený  直立
人 

 člověk zručný  能 人 ，
巧人 

čtvrtohory  第四纪；第四系 
 

D 
datová mez  日界线；国际日
期更变线 

dědičnost 遗传性 

dělení  分裂法；除法 

 buněčné dělení 细胞分裂 

 dělení buněčného jádra 细胞
核子分裂 

 nepohlavní dělení 无性生殖 

 příčné dělení 原 核 分 裂 ，
二分裂法 

dělnice 工蜂 

děloha 子宫；子叶 

delta  三角洲 



den  日；日子；白天 

dmutí  汹涌；鼓起；挺起 

drápy  爪子 

druh  物种；种类 

druhohory 中生代；中生界 

druhy map 地图种类 

dřeň  髓；髓质；果肉 

dřeviny 木本植物 

dusík  氮 

dužnina 果肉；瓤 

dýchání 呼吸 

 plicní dýchání 用肺的呼
吸 

 umělé dýchání 人 工 呼 吸 ；
人工呼吸急救法 

 žaberní dýchání 用鳃的呼
吸 
 

E 
ekologické katastrofy 环 境 灾 难 ，
生态灾害 

ekologické problémy 环境问题 

ekologie   生态学；
环境学；环保 

ekosystém   生态系统 

 prvohorní ekosystém 古生
代的生态系统 

 přirozený ekosystém 自然
生态系统 

 umělý ekosystém  人工
生态系统 

ekotop  生态区；生态环
境 

emise   散发 

entomologie  昆虫学 

epidemie  传染病，流行病；
时疫 

eroze   侵蚀（作用） 

etologie  动物行动学 

evoluce  进化 

 biologická evoluce  生物
进化；生物演化 

 chemical evolution 化学
进化；化学演化 

Evropa  欧洲 

 jihovýchodní Evropa 东南
欧（洲） 

 jižní Evropa   南欧
（洲） 

 severní Evropa  北欧
（洲） 

 střední Evropa  中欧
（洲） 

 východní Evropa  东欧
（洲） 



 západní Evropa   西欧
（洲） 
 

F 
feromony 信息素，菲罗蒙 

fjordy  峡湾 

fotosyntéza 光合作用 
 

G 
genetika 遗传学，基因学 

geny  基因 

geologická stavba  地质构造 

geologické děje  地质酌；
地质作用 

 vnější geologické děje 外生
的地质作用 

 vnitřní geologické děje 内生
的地质作用 

geologické éry 地质代 

geologické vědy 地质科学；地质
学类 

glóbus  地球仪 

glukóza  葡萄糖 

gravitační síla 引力；重力 
 

H 
hlava 头，脑袋 

hlavní poledník 主要子午线 

hlavonožci  头足纲 

hlísti   蛔虫；蠕虫；蠕
形动物 

hlízy   块根；块茎，球
茎 

 oddenkové hlízy 根茎，地
下茎 

 stonkové hlízy 地上茎，
杆茎 

hlodavci  啮齿动物，啮齿
类 

hloubnice  等水深线 

hltan   咽 

hlubokooceánský příkop  深海
沟 

hmat   触觉 

hmyz   昆虫 

hmyzožravci 食虫目 

hnití   腐烂 

hnízdní teritorium 营巢领域 

hnízdo  巢 

hormony  激素，荷尔蒙 

hornatina  山区 

hornina  岩石 

 matečná hornina  基岩 

 přeměněná hornina 变质
岩 

 usazená hornina  水成
岩；堆积岩 



 vyvřelá hornina  侵入
岩；喷出岩 

hospodářství 经济 

 lesní hospodářství  林 业 ；
森林经营 

 světové hospodářství 世界
经济 

 vodní hospodářství 水管
理 

houby   蘑菇 

 jedlé houby  食用菌 

 jedovaté houby 毒蘑菇 

 nejedlé houby 不可食用
菌 

 stopkovýtrusné houby 檐状
菌 

vřeckovýtrusné houby 子囊
菌 

housenka 毛虫 

hruď  胸部 

hrudní kost 胸骨 

hrudník 胸膛，胸腔 

hřebec 公马；种马；烈马 

hřebínek 冠子 

hříbě  马驹子；小马 

hříva  鬃；鬃毛 

humus 腐殖质，腐植土 

hydrosféra 水界；水圈；水气 

hygiena 卫生（学） 
 

CH 
chlorofyl 叶绿素  

chloroplast 叶绿体 

chobot 象鼻 

chobotnatci  长鼻类 

choroba  疾病 

 pohlavní choroba 性病，花
柳病 

chování 行为，品行，举止 

 sexuální chování  性行
为 

 teritoriální chování 区域
性行为 

chovatelství  繁殖；饲养 

chráněná krajinná oblast  风景
保护区 

chráněné území 保护区 

chromozóm  染色体 

chrup   牙齿 

 neúplný chrup 不全牙齿 

 úplný chrup  完全牙齿 

chrupavka   软骨 

chovostoskoci  跳虫，弹
尾虫 
 

I 
imise  污染物侵入 



imunita 免疫力 

infekce 传染，感染 
 

J 
jalovice （未产过牛犊的）小
母牛 

jařina  春播作物 

játra  肝脏 

jedový váček 毒液囊 

jehlice 针叶；芒柄花 

jehličnan 针叶树；松柏科植物 

jezero  湖 

 bezodtoké jezero 终点湖 

 průtočné jezero 通流湖 

jícen  食道管；口子 

jižní pól 南极 
 

K 
kalich  花萼 

kapradiny 蕨类 

 dnešní kapradiny 今天蕨类
植物 

 pravěké kapradiny  原始
蕨类植物 

karanténa 检疫隔离；留验 

keře 灌木；矮树丛 

klas 穗；谷穗；穗状花序 

 výtrusnicový klas 孢子轴承
球果 

klisna  母马；母驴 

kloaka 泄殖腔；下水道 

klobouk 伞状帽；菌盖 

kloub  关节，骨节 

 kolenní kloub 膝关节 

 kyčelní kloub 髋关节 

kly  獠牙 

kmen  树干；部族；门 

kniha  重瓣胃 

kobyla 母马 

kolonie buněk 细胞集落；细胞
群体 

končetina 四肢；肢体 

 přední končetina 前肢  

 zadní končetina 后肢 

kontinent 洲 

kopyto 蹄 

koruna 花冠 

korýši  甲壳动物 

 mořští korýši 海里的甲
壳纲 

kořen  根；根部 

 hlavní kořen  主根 

 postranní kořen 侧根 

 svazčitý kořen 根群 

kosmické těleso  天体 

kost  骨 

 kost holenní  胫骨 



 kost loketní  骰骨 

 kost lýtková  排骨 

 kosti nártní  跖骨 

 kost stehenní 股骨 

 kost vřetenní 桡骨 

 kosti zánártní 跗骨 

 kosti zápěstní 腕骨 

 kosti záprstní 掌骨 

kostní dřeň  骨髓 

kostní tkáň  骨组织 

kostra  骨骼 

kraj  地区；州 

krajina 区；部位；风景 

 jezerní krajina 湖泊景观 

 kulturní krajina 文化景观 

 přírodní krajina 自 然 风 景 ，
天然景观 

 sídelní krajina 居民风景 

krásnoočko  眼虫 

krasové jevy 喀斯特构造 

krk  脖子；颈；喉咙；嗓
子 

kroužkovci  环节动物 

kruhoústí  圆口类；环口目 

kruhovitá přísavka  吸根 

krunýř 甲壳 

krycí sklíčko 盖玻片 

krystalová struktura nerostů 矿物
晶体结构 

křídla  翅膀 

kukla  蛹 

kusadla 颚；牙齿 

kůže  皮肤；表皮 

kvasinky 酵母菌 

kvašení 发酵 

květ  花 

 květ jednopohlavný 单性
花 

 květ oboupohlavný 两性
花 

 květ pětičetný  五数
花 

 květ s okvětím  有花
被的花 

 květ stejnoobalný  有花
被片的花 

 květ trojčetný  水溶
性成分花；三数花  

květenství  花序 

květní lůžko  花托 

květní obaly  花被 

kyselé deště  酸雨 

kyslík   氧气 

kytovci  鲸目 
 



L 
láčka  花粉管   

larva  幼虫 

lata  圆锥花序 

látky  物质 

 látky organické 有机物质 

 látky anorganické 无机物质 

lebka  颅骨 

ledovec 冰川；冰河；冰山 

 horský ledovec  山丘
冰川；高山冰川 

 pevninský ledovec  大陆
冰川 

ledviny 肾 

lesostepi 森林草原 

lesotundra 森林冻原 

lesy 森林；林地 

 jehličnaté lesy 针叶林 

 listnaté lesy  阔叶林 

 lesy mírného pásu  温带
区域森林 

 smíšené lesy 混合林 

letokruhy 年轮 

letouni 翼手目动物 

lidské rasy  人种 

lichokopytníci 奇蹄目 

lístky   花叶 

 kališní lístky 萼片 

 korunní lístky 花瓣 

 okvětní lístky 花被 

listy  叶子 

 dlanitě složené listy 掌状
复叶；大红复合叶 

 jednoduché listy  单叶 

 objímavé listy  抱茎
叶 

 přisedlé listy  无柄
叶 

 složené listy   复叶 

 zpeřené listy  羽状
的叶片 

lodyha  茎 

lodyžka  假茎 

lupa   放大镜 

lupeny  菌褶 

lusk   荚；角果 

lýko   韧皮部 
 

M 
magma  岩浆   

malvice  梨果 

mapa   地图 

mechorosty  苔藓植物 

mechy  藓类 

měchýř  胱；囊状物 



 plynový měchýř 鱼鳔；气
泡 

 močový měchýř 膀胱 

měkkýši  软体动物 

membrána  薄膜 

 plazmatická membrána 细胞
膜；质膜 

měňavka  变形虫；阿米巴 

měřítko  比例尺；标准 

meteorologické prvky 气象要素 

mezimozek  间脑 

mícha   脊髓 

mikrobi  微生物 

mikroskop  显微镜 

mikroskopický preparát 显微镜制
片 

mimotělní trávení  体外消化 

minerály  矿物 

místní poledník 地方子午圈 

mlha  雾 

mlži  蛤蜊；瓣鳃纲 

mnohonožky 多足类 

moč  尿；小便 

močová trubice 尿道 

močovody  输尿管 

monzuny  季风 

moře   海；海洋 

mozeček  小脑 

mozek  大脑；头脑 

 koncový mozek 后脑，菱
脑 

 střední mozek 中脑 

 přední mozek 前脑 

mžurka  瞬膜 
 

N 
nadhlavník  天顶 

nadledvinky  肾上腺 

nadmořská výška  海拔 

nálevníci  纤毛虫纲 

národ   民族 

národní park 国家公园 

název druhový 种名 

název rodový 属名 

nažka   瘦果 

nehty   指甲 

nektar   花蜜；甘露 

nemoc  疾病 

 nakažlivá nemoc 传染病 

nepřežvýkavci 非反刍类 

nerostné suroviny  矿物资源 

nerostné zdroje  矿藏；矿
床 
 neobnovitelné nerostné zdroje

 不可再生矿产资源 
 obnovitelné nerostné zdroje

 再生矿产资源 



nerosty  矿物 

nervová zakončení  神经末梢 

nervy  神经 

nížina  低地，平原 

noc  夜 

nožní klenba 足弓 
 

O 
oběh prvků v přírodě 元素的自
然循环 

obilka   颖果；壳果 

objektiv  镜头 

oblačnost  云量 

obojživelníci 两栖动物 

obranné mechanismy 防御机制 

obratel  椎骨 

 obratle bederní 腰椎 

 obratle hrudní 胸椎 

 obratle kostrční 尾骨 

 obratle krční 颈椎 

 obratle křížové 骶骨，骶
椎 

obratlovci  脊椎动物 

obratníky  回归线 

ocasní pera  尾羽 

oceán   大洋 

Oceánie  大洋洲 

oceánské dno 洋底；海底 

oční koule  眼球 

oční vady  沿缺陷 

oddenek  根状茎，根茎 

odlesňování  采伐森林；森林
开伐 

odliv   退潮 

ochrana  保护 

ochrana biologická 生 物 防 治 ；
生物控制 

ochrana ovzduší  大气保护 

ochrana půd   土壤保持 

ochranné zbarvení  保护色；
拟态伪装 

oko   眼睛 

okolík  伞形花序 

okostice  骨膜 

okulár  目镜，接目镜 

okvětí   花被 

oplození  授精；授粉 

opylení  授粉 

orgán   器官，脏器 

organely  细胞器官 

organismus  机体；生物 
 jednobuněčný organismus

 单细胞生物 
 mnohobuněčný organismus

 多细胞生物 
 nebuněčný organismus 

 非细胞生物 



 půdní organismus  

 土壤生物 

orgány 器官，脏器 

 elektrické orgány  发电
器官 

 smyslové orgány  感觉
器官 

orientace mapy  地图的取
向 

oříšek   坚果 

osemení  种皮；果壳 

ostnokožci  棘皮类，棘皮动
物门 

ozim    秋播作物，越冬
作物 

ozonosféra  臭氧层 

ozonová díra 臭氧层空洞 
 

P 
pahorkatina  丘陵地，丘陵地
带 

paleontologie 古生物学 

pánev   盆地 

panožky  假足 

parohy  叉角 

pasáty  贸易风；信风 

pásy   地带；地区 

 mírné pásy  温带 

 podnebné pásy 气候带 

 polární pásy  极带 

 subtropické pásy 副热带；
亚热带 

 tropický pás  热带 

páteř  脊柱；脊椎 

patro  层；腭 

 bylinné patro 草木层 

 keřové patro  灌木层；
矮树层 

 mechové patro 藓层  

 podzemní patro 心土层；
地槛 

stromové patro 乔木层 

pavouci  蜘蛛目 

pavoukovci  蛛形纲 
  

pecka   核；果核 

peckovice  核果 

pedologie  土壤学 

pedosféra  土壤圈 

pelikula  薄膜，薄皮 

perloočko  水蚤 

peří   羽，羽毛 

pestík   雌蕊 

pevnina  陆地；大陆；洲 

placenta  胎盘；胎座 

plachetka  缘膜；菌膜；皱
褶 



plán   图；平面图；计
划；规划 

planeta Země 地球 

plankton  浮游生物 

pláštěnci  尾索动物 

plavuně  石松植物 

plazi   爬行纲 

plemeno  品种；育种 

pletenec horní končetiny  肩胛
带 

pletenec pánevní 骨盆带 

pletivo  组织 

 asimilační pletivo  同化
组织 

 dělivé pletivo  分生
组织 

 krycí pletivo  上皮
组织 

podpůrné pletivo  支持
组织 

 vodivé pletivo  输导
组织 

 základní pletivo  基本
组织 

 zásobní pletivo  储藏
组织；营养组织 

plíce  肺 

plicní vak 囊状的肺 

plísně  霉；菌纲 

plodnice 子实体 

plody  果 

 plody dužnaté 肉质果
  

 plody nepukavé 不开裂的
干果 

 plody pukavé 裂果 

ploštěnci 扁虫 

ploutve （鱼的）鳍 

ploutvonožci 鳍足目 

plůdek 小果实；幼果；鱼苗 

plži  腹足纲 

pobřeží 海岸，海边 

počasí 天气 

podhoubí  菌丝（体） 

podložní sklo （显微镜用的）
玻璃片 

podnebí  气候 

podnebné pásy 气候带 

podpovrchová voda 地下水悬
浮 

podříše  门；亚界 

podsada  绒毛 

podvěsek mozkový 脑下垂体 

pohlavní aktivita  性活动；
性行为 

pohlavní dvojtvárnost 两性异形 

pohoří   山脉 



 kerné pohoří 板块山脉 

 vrásové pohoří 褶皱山脉 

pochva 鞘；阴道 

poklesy 降低；减低；下降 

pokožka 表皮；皮肤 

 pokožka cévy 管表皮  

 rohovitá pokožka 角质表皮 

 šupinatá pokožka 鳞片表皮 

polární den  极昼 

polární kraje 极地 

polární kruhy 极圈 

polární noc  极夜 

poledníky  子午线；经线 

polohopis  地志；地形学 

poloostrov  半岛 

polopouště  半荒漠 

postranní čára 侧线 

potrava  食物；粮食 

 rostlinná potrava 植物性食
物 

 živočišná potrava 动物性食
物 

potravní pyramida  食物链；
食物网；食物循环 

potravní řetězec  食物链 

potravní vakuola  食物泡 

pouště   沙漠 

povodí   流域 

pračlověk   原始人 

pramen   源泉；资
料 

praoceán   原始海洋 

prašník   雄蕊；花
粉囊 

preparát   标本 

prérie    大草原；
印第安草原 

prevence   预防 

primáti   灵长目；
猴子 

prodloužená mícha 延髓 

prsten    一 绺 ； 环 ；
戒指 

prsty    指头；手
指 

průduch   气孔 

první pomoc  急救 

prvoci   原生动物
类 

prvohory   古生代 

prvok    原生动物 

přesličky   木贼；木
贼草 

přežvýkavci   反刍动物 

příboj    拍岸浪 

příchytná vlákna  假根 



příliv    涨潮 

přírodní obal Země 生态层；
生物圈 

přírodní památky  天然遗迹 
 národní přírodní památky

 国家天然遗迹（保护区）  

přírodní prostředí  自然环境 

přírodní rezervace  自然保护
区 
 národní přírodní rezervace

 国家自然保护区 

příštítná tělíska  甲状旁腺 

ptáci  鸟类 

 noční ptáci 夜出活动的鸟 

ptakořitní 单孔目动物；哺乳动
物 

pučení 发芽 

půdní profil  土壤剖面 

půdy   土壤 

pylová zrna  花粉粒 
 

R 
radioaktivní látky  放射性物
质 

rasa    种 ； 种 族 ；
人种 

reflex    反射；反
映 

 nepodmíněný reflex 非条
件反射 

 podmíněný reflex  条件
反射 

region  区；地区 

rod   属；类；种  

rohy   （兽）角 

rostliny  植物 

 cizopasné rostliny  寄生
植物 
 cizosprašné rostliny 

 异形配子植物 

 dvouděložné rostliny 双子
叶植物 

 dvoudomé rostliny  雌雄
异株植物 

 dvouleté rostliny  二年
生植物 

 chráněné rostliny  保护
植物 

 jednoděložné rostliny 单子
叶植物 

 jednodomé rostliny 雌雄
同株植物 

 jednoleté rostliny  一年
生植物 

 krytosemenné rostliny 被子
植物 

 léčivé rostliny  草药 



 masožravé rostliny 食肉
植物 

 nahosemenné rostliny 裸子
植物 

 nižší rostliny 叶 状 植 物 ；
菌藻植物 

 samosprašné rostliny 自花
授精植物 

 semenné rostliny  结籽
的植物 

 víceleté rostliny  多年
生植物；宿根植物 

 vyšší rostliny  茎叶
生植物 

 výtrusné rostliny  孢子
植物类 

rourky   管子 

rovina   平原；平
地；平面 

rovnoběžky   平行线；
纬线 

rovnodennost  昼夜评分
点；二分点 

 jarní rovnodennost  春分 

 podzimní rovnodennost 秋分 

rozkladač  分解者 

rozmnožování 繁殖；生殖 
 rozmnožování cibulemi 

 鳞茎生殖 

 rozmnožování hlízami 

 块根生殖 
 rozmnožování hřížením 

 压条生殖 
 rozmnožování kořenovými 

pupeny 出芽生殖 
 rozmnožování nepohlavní

 无性繁殖；无性生殖 
 rozmnožování oddenky 

 根茎生殖 
 rozmnožování pohlavní 

 有性生殖 
 rozmnožování roubováním

 嫁接生殖 
 rozmnožování řízky 

 切片生殖 
 rozmnožování šlahouny 

 蔓藤繁殖 
 rozmnožování vegetativní

 营养繁殖 

 rozsivky 硅藻们 

roztoči  壁虱；蜱螨目 

rozvodí  分水线；分水岭 

rybník  鱼塘；人工湖 

rybníkářství  鱼塘养鱼业 

rybolov  捕鱼；渔业 

ryby   鱼类 

rypák   拱嘴 
 

Ř 
řád   目 

řapík   叶柄 



řasy   藻类植物；眼毛 

 červené řasy  红藻 

 hnědé řasy  褐藻 

 mnohobuněčné řasy 多细
胞藻类 

 zelené řasy  绿藻 

řeka   江；河 

řezáky  门齿 

říční usazeniny 冲积土；河流泥
沙 

říše  世界；界；领域 
 

S 
savany 热带疏林草原 

savci  哺乳类 

semeno （植）种子；（动物）
精子 

severní pól  北极 

sinice  蓝藻细菌 

skořápka 壳 

 vápenitá skořápka  石灰质外
壳 

slez  皱胃 

slinivka břišní 胰腺 

slonovina  象牙 

složení půdy 土壤成分 

sluch   听觉；听力 

sluneční soustava  太阳系 

slunovrat  二至点 

 letní slunovrat 夏至 

 zimní slunovrat 冬至 

smečka  一群 

smluvené značky  惯用符号 

smluvený čas 惯用时间 

sopečná činnost 火山活动 

soustava  系统 

 cévní soustava 血管系统 

 dýchací soustava 呼吸系统 

 kořenová soustava  根系 

 krystalová soustava 经体
系 

 nervová soustava 神经系统 

 oběhová soustava 循环系统 

 opěrná soustava 骨架系统 

 orgánová soustava  器官
系统 

 pohybová soustava 动作
系统 

 rozmnožovací soustava 生殖
系统 

 řídící soustava  控制
系统 

 trávicí soustava  消化
系统 

 vylučovací soustava 排泄
系统 



soužití  共同生活；共处 

společenstvo 共同体；社区 

 společenstvo rostlin 植物
群落 

 společenstvo živočichů 动物
群落 

srdce  心脏 

srst  毛；毛皮 

stavba těla  身体结构 

 vnější stavba těla 身体外形
结构 

 vnitřní stavba těla 身体内部
结构 

stéblo  茎；杆；秆；秸 

stélka  叶状体；原植体 

step  大草原 

stojan  架子；支座 

stolek se svorkami  有夹具的
小桌 

stoličky 臼齿；磨牙 

stonek 茎；杆；秆 

 bylinný stonek 草本茎 

 dřevnatý stonek 木质的茎 

 podzemní stonek 地下茎 

 zdřevnatělý stonek  木质
化的茎；发硬的茎 

stonožky 唇足亚纲；蜈蚣类 

stromy 树；树木 

struna hřbetní 脊索 

strunatci  脊索动物门 

středooceánský hřbet 大洋中脊 

stvol  花轴；花梗；花柄；
花茎 

subtropy 亚热带 

sudokopytníci 偶蹄目 

svalová vlákna 肌纤维 

svalové bříško 肌腹 

svalové buňky 肌细胞 

svalové svazky 肌束 

svalový úpon 肌止 

svaly  肌肉 

 hladké svaly  平滑肌 

 příčně pruhované svaly 骨骼
肌 

 srdeční sval  心肌 

světadíl  （大）洲；大陆 

světové strany 东西南北四方 

symbióza  共生 

systematická jednotka 全身单位 
 

Š 
šelmy   食肉目 

šešule   长角果 

šešulka  短角果 

šířková pásmovitost krajiny 风景
的纬度区划 



šiška  松果 

šištice  球果 

 samčí šištice 雄性球果 

 samičí šištice 雌性球果 

škůdci  害虫 

šlacha   筋 

šlechtitelství 育种；改良品种 

špičáky  犬齿；犬牙；小
尖牙 

štět s tobolkou 有蒴果的毛发 

šupiny  鳞片 

 plodní šupiny 能 育 鳞 片 ；
硬鳞 
 

T 
tajga  泰加森林（西伯利亚
冻土带以南的针叶林及类似的森
林） 

tele  牛犊；小牛 

tělní teplota  体温 

tělo   身体 

tenké střevo  小肠 

tkáň  组织 

tlení  腐烂；分解 

tlusté střevo  大肠 

tobolka  蒴果 

transfuze 输血 

trávicí dutina rozvětvená  分枝
的消化腔 

trávicí šťávy 消化液 

trepka   草履虫 

trháky  犬齿 

trilobiti  三叶虫类 

trny   刺；荆棘 

tropické lesy 热带森林 

tropický deštný les  热带雨林 

troposféra  对流层 

tropy  热带；热带地区 

trubec  雄蜂 

třeň  菌柄 

třetihory 新生代 ；三代 

třída  纲 

tubus  管 

tuky  脂肪 

tundra 冻土带 

tyčinky 雄蕊 

tykadla 触角 

typy půd 土壤类型 
 

U 
úbor  蓝状花序 

uhlík  碳 

úmoří  注入同一海的江河的
流域 

úponky 卷须 



úraz  外伤；损伤 

urbanizace 都市化 

ústní dutina  口腔 

ústrojí 器官；系统  

 čichové ústrojí 嗅觉器官 

 hmatové ústrojí 触觉器官 

 nervové ústrojí 神经系统 

 sluchové ústrojí 听觉器官 

 smyslové ústrojí 感觉器官 

 ústní ústrojí  嘴；口 

 ústrojí chuti  味觉器官 

 vylučovací ústrojí 排泄系统 

 trávicí ústrojí 消化器官 

 zrakové ústrojí 视觉器官 

uštknutí 蛇咬 
 

V 
vačnatci 有袋目 

vaječníky 卵巢 

vajíčko 蛋；卵子；胚珠 

varlata 精巢；睾丸 

vakuola 液泡；空泡 

 potravní vakuola 食物泡 

 stažitelná vakuola 伸缩跑 

velehory 高山；山岳；山原 

vesmír 宇宙；太空 

vesmírné těleso 天体 

virologie 病毒学 

virová onemocnění 病毒病 

viry  病毒 

vítr  风 

vlhkost vzduchu 空气湿度 

vnější kostra 外骨骼 

vnitřní kostra 内骨骼 

voda na pevnině 陆地水 

vodní nádrž  水库；水池 

 umělá vodní nádrž  人工
水库 

vodní toky  河道；水道 

vrásnění  褶皱作用 

vratiprst  外指 

vrchovina  山地；丘陵 

vrstevnice  等高线 

vřecka  子囊 

vůl   犍牛 

vybočení páteře 脊柱侧凸 

výškopis  测高法；高度测
量术 

výšková kóta 高程点；地面点
高度 

výšková stupňovitost krajiny 风景
的垂直区划 

vyšší nervová činnost 高级神经
活动 

výtrusnice  孢子囊 

výtrusorodé rouško 子囊层 



výtrusy  孢子 

výživa  营养；食物 

 racionální výživa 合理营养 

vzteklina 狂犬病 
 

Z 
zadeček 臀部；腹部 

zajícovci 兔类动物 

záliv  湾 

zaostřovací šrouby  调焦螺旋 

zárodek 胚胎；胚芽 

závoj  面纱 

zdravý životní styl  健康的生
活方式 

zemědělství  农业 

zeměpis  地理；地理学 

zeměpisná délka 经度 

zeměpisná poloha 地理位置 

zeměpisná síť 地理网格 

zeměpisná šířka 纬度 

zeměpisné souřadnice 地理坐标 

zeměpisný rovník  地球赤道 

zemětřesení  地震 

zemská kůra  地壳 

zemské jádro 地核 

zemské těleso 地球体 

zemský plášť 地幔 

zemský povrch 地球表面 

zkameněliny 化石 

zlomy   断错；断层 

značkový klíč mapy 地图符号
说明 

zobák  喙；鸟嘴  

zoologická zahrada 动物园 

zornice 瞳孔 

zrak  视觉；目力 

zrcátko 小镜子 

zrněnka 肋球藻属 

zuby  牙；牙齿 

 jedové zuby  有毒牙 

 mléčné zuby 乳牙 

 třenové zuby 小臼齿；
前臼齿 

zvětrávání  风化；风解 
 chemické zvětrávání 

 化学风化 
 mechanické zvětrávání 

 机械风化 
 

Ž 
žábry    鳃  

žahavci   刺胞动物 

 mořští žahavci 海刺丝胞
动物 

žaludek   胃 

 složený žaludek 复合胃 

 svalnatý žaludek 肌胃 



 žlaznatý žaludek 腺胃；前
胃 

žebra    肋骨 

žihadlo   （ 蜂 等 的 ）
针；刺 

žilka    细血管；
叶脉 

žilnatina   脉络 

 síťnatá žilnatina  网状
脉序 

 souběžná žilnatina  平行
脉序 

životní prostředí   环境 

žlázy  腺体 

 jedové žlázy   毒腺 

 mléčné žlázy  乳腺 

 pohlavní žlázy  生殖
腺 

 slizové žlázy  粘液
腺 
 žlázy s vnějším vyměšováním

  外分泌县 
 žlázy s vnitřním vyměšováním

  内分泌腺 

žloutkový váček  卵黄囊 
 
 
 
 
 
 

 
 


