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Pro cestovatele: nejfrekventovaněj�í slovíčka a fráze pro Va�e cesty do Anglie a 
dal�ích anglicky mluvících zemí 
 
USEFUL PHRASES (u�itečné fráze) 
Good morning / afternoon / evening / night  
[d mn  /  ftnun  /  ivn  /  nat] 

Dobré ráno / odpoledne / dobrý večer / 
dobrou noc 

Hello / Hi 
[hl  /  ha] 

Dobrý den / Ahoj 

Good bye / Bye / See you 
[d ba  /  ba  /  si ju] 

Nashledanou / Nashle / Zatím 

How are you? - I�m fine. How about you? 
[ha (r) ju]      [aim fan ha bt ju] 

Jak se máte? - Dobře. Co Vy? 

Nice to meet you. 
[nas t mit ju] 

Tě�í mě. 

Thank you. / Thanks. 
[æk ju  /  æks] 

Děkuji. / Díky. 

You�re welcome. 
[j(r) welkm]  

Rádo se stalo.  

I�m sorry. / I�m terribly sorry. 
[aim sri  /  aim terbli sri] 

Omlouvám se. / Stra�ně moc se omlouvám. 

It�s ok. / No problem. 
[ts ke  /  n prblm] 

To je v pořádku. / O nic nejde. 

Have a good journey. 
[hæv  d dni] 

�ťastnou cestu 

 
 
NOTICES AND WARNINGS (cedule a upozornění)      
OUT OF ORDER 
[at v d(r)] 

Mimo provoz 

NO VACANCIES 
[n veknsiz] 

V�echny pokoje obsazeny 

SOLD OUT 
[sld at] 

Vyprodáno 

NO SMOKING 
[n smk] 

Nekuřte 

KEEP OFF THE GRASS 
[kip f  rs] 

Nevstupujte na trávník 

MIND THE STEP / WATCH YOUR STEP 
[mand  step  /  wt j(r) step] 

Pozor na schod 

KEEP SILENCE 
[kip salns] 

Udr�ujte ticho 

BEWARE OF PICKPOCKETS 
[bwe(r) v pkpkts] 

Pozor na kapesní zloděje 

NO CYCLING ON THE FOOTHPATHS 
[n sakl n  ftp] 

Je zakázáno jezdit na kole po cestách pro pě�í 
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ENGAGED 
[nedd] 

Obsazeno 

 
AIR TRAVEL (letecká doprava)         
Travel agency 
[trævl ednsi] 

Cestovní kancelář 

Air ticket / boarding pass 
[e(r) tkt  /  bd ps] 

Letenka / palubní lístek 

Departure 
[dpt(r)] 

Odlet 

Arrival 
[ravl] 

Přílet 

Arrival Hall / Terminal 
[ravl hl  /  tmnl] 

Příletová hala 

Departure Lounge 
[dpt(r) land] 

Odletová hala 

Check-in Desk 
[tek n desk] 

Odbavení (přepá�ka) 

Gate 
[et] 

Brána 

Boarding 
[bd] 

Nástup do letadla 

Delayed 
[dled] 

Zpo�děný 

Cancelled 
[kænsld] 

Zru�ený 

Baggage / Luggage 
[bæd  /  ld] 

Zavazadla 

Hand luggage 
[hænd ld] 

Příruční zavazadlo 

Flight attendant 
[flat tendnt] 

Letu�ka / stevard 

Baggage claim area 
[bæd klem eri] 

Výdej zavazadel 

Land 
[lænd] 

Přistát 

Take off 
[tek f] 

Vzlétnout (odlet) 

Fasten your seat-belt 
[fsn j(r) sitbelt] 

Připoutejte se 

Local time 
[lkl tam] 

Místní čas 

Excuse me, where is the shuttle bus stop? 
[kskjuz mi we(r)  z  tl bs stp] 

Promiňte, odkud jezdí autobus na přepravu z 
leti�tě? 
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STAYING IN A HOTEL (pobyt v hotelu)       
Reception desk / Front desk 
[rsepn desk  /  frnt desk] 

Recepce 

Lobby 
[lbi] 

Vstupní hala 

Single room / Double room 
[sil rum  /  dbl rum] 

Jednolů�kový / dvoulů�kový pokoj 

Key / Key card 
[ki  /  ki kd] 

Klíč / karta od pokoje 

Safe-deposit box 
[sef dpzt bks]  

Hotelový trezor 

Room service 
[rum svs] 

Pokojová slu�ba 

Half / Full board 
[hf  /  fl bd] 

Polopenze / Plná penze 

All inclusive 
[l nklusv] 

V�e zahrnuto do ceny pobytu 

Chambermaid / Maid 
[tembmed] 

Pokojská 

Porter / Bellhop 
[pt(r)  /  belhp] 

Portýr 

Can I book a room? 
[kn a bk  rum] 

Je mo�né si rezervovat pokoj? 

Put it on my bill, please. 
[pt t n ma bl pliz] 

Přidejte to na můj účet. 

I�d like to order room service. 
ad lak tu d(r) rum svs] 

Rád bych si objednal pokojovou slu�bu. 

Is breakfast included? 
[z brekfst nkludd] 

Je snídaně v ceně? 

Could you give me a wake-up call tomorrow 
morning? 
[kd ju v mi  wek p kl tmr mn] 

Mohl byste mě zítra ráno vzbudit telefonem? 

 
VACATION (dovolená)         
Guide 
[ad] 

Průvodce 

City map 
[sti mæp] 

Mapa města 

Mall 
[mæl , ml] 

Obchodní centrum 

Tourist office 
[trst fs] 

Turistická kancelář 

Cruise 
[kruz] 

Vyjí�ďka 

Historical monuments 
[hstrkl mnjumnts] 

Pamětihodnosti 
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Currency 
[krnsi] 

Měna 

Sunscreen 
[snskrin] 

Opalovací krém 

Beach 
[bit] 

Plá� 

Hiking 
[hak] 

Pě�í turistika 

Camping 
[kæmp] 

Kempování 

Where can I find�? 
[we(r) kn  a fand] 

Kudy se dostanu k�? 

Can you tell me how to get to�? 
[kn ju tel mi ha t et t] 

Mohl byste mi poradit, jak se dostanu k�? 

Is there a bus stop near here? 
[z e(r)  bs stp n(r) h(r)] 

Je to poblí� autobusová zastávka? 

Excuse me. Can you take a picture of us, 
please? 
[kskjuz mi kn ju tek  pkt(r) v s] 

Promiňte, mohl byste nás vyfotit? 

 
TRAVELING: BUS / TRAIN / UNDERGROUND (doprava: bus / vlak / metro)  
Roundtrip / return ticket 
[randtrp  /  rtn tkt] 

Zpáteční jízdenka 

Single / One-way ticket 
[sl  /  wn we tkt] 

Jednosměrná jízdenka 

Schedule / Time-table 
[edjul , skedul  /  tamtebl] 

Jízdní řád 

Direct 
[drekt , darekt] 

Přímý 

Change 
[tend] 

Přesedat 

Compartment 
[kmptmnt] 

Kupé 

Route 
[rut] 

Trasa 

Can I reserve a seat? 
[kn a rzv  sit] 

Je mo�né si rezervovat sedadlo? 

I would like a round trip ticket to� 
[a wd lak  rand trp tkt t] 

Chtěl bych zpáteční jízdenku do� 

Is this the bus/train to�? 
[z s  bs / tren t] 

Jede tenhle autobus / vlak do � ? 
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DRIVING (jízda autem)         
Driver�s licence 
[drav(r)s lasns] 

Řidičský průkaz 

Car rental / Rent a car 
[k(r) rentl  /  rent  k(r)] 

Půjčovna aut 

Insurance 
[nrns] 

Poji�tění 

Road map 
[rd mæp] 

Silniční mapa 

Petrol / Gas station 
petrl / æs sten] 

Benzínová pumpa 

Unleaded 
[nledd] 

Bezolovnatý 

Flat tire 
[flæt ta(r)] 

Prázdná pneumatika 

Spare tire 
[spe(r) ta(r)] 

Rezerva 

Mechanic 
[mkænk] 

Mechanik 

Fill it up, please. 
[fl t p pliz] 

Plnou nádr�, prosím. 

 
EATING IN A RESTAURANT (stolování v restauraci)     
Starters 
[stt(r)s] 

Předkrmy 

Main courses 
[men kss] 

Hlavní chody 

Sweet / bitter / salty / sour 
[swit  /  bt(r)  /  slt , slt  /  sa(r)] 

Sladký / hořký / slaný / kyselý 

Fruit / Vegetable 
[frut  /  vedtbl] 

Ovoce / zelenina 

Pork / chicken / lamb / beef / fish 
[pk  /  tkn  /  læm  /  bif  /  f] 

Vepřové / kuřecí / jehněčí / hovězí / ryba 

Boiled / fried / grilled / roasted 
[bld  /  frad  /  rld  /  rstd] 

Vařený / sma�ený / grilovaný / pečený 

Service is not included 
[svs z nt nkludd] 

Obsluha není zahrnuta v ceně 

Tip 
[tp] 

Spropitné 

Can I have the menu, please? 
[kn a hæv  menju pliz] 

Jídelní lístek, prosím. 

Could I pay my bill, please? 
[kd a pe ma bl pliz] 

Mohu zaplatit účet, prosím? 
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SHOPPING (nakupování)          
Shop assistant 
[p sstnt] 

Prodavač 

Department store 
[dptmnt st(r)] 

Obchodní dům 

Newsagent�s 
[njuzednts] 

Trafika 

Greengrocer�s 
[rinrs(r)s] 

Ovoce a zelenina 

Chemist�s 
[kemsts] 

Drogerie 

Cash desk 
[kæ desk] 

Pokladna 

I�m just looking. 
[am dst lk] 

Jen se dívám.  

Where�s the changing room? 
[we(r)s  tend rum] 

Kde je kabinka? 

I�m looking for� 
[am lk f(r)] 

Sháním� 

Can I pay by credit card? 
[kn a pe ba kredt k(r)d] 

Mohu platit kreditní kartou? 

 
 
Proverb for you (přísloví pro Vás): 
 
EAST OR WEST, HOME IS BEST (v�ude dobře, doma nejlíp) 
 


