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TRAVELLING 
ASKING DIRECTIONS 



Informování se na cestu 
základní fráze 

 

• Excuse me, how can I get to . . .? 

 

• Excuase me, can you tell me the way to . . .? 

 

• Excuase me, is there a . . . near here? 

 

• Excuase me, is there a . . . in this street? 

 

• Excuase me, what . . . is that? 



Informování se na cestu 
příklady 

 

• Excuse me, how can I get to the Castle? 
 

• Excuase me, can you tell me the way to the Old Town 
Square? 

 
• Excuase me, is there a post office near here? 
 
• Excuase me, is there a bus stop in this street? 
 
• Excuase me, what church is that? 



TRAVELLING  
BY CAR 



Travelling by car 

• I´m looking for a car rental.  Hledám půjčovnu aut. 

• I would like to rent a car.   Chtěl bych si půjčit auto. 

• Where can I return the car in . . .?  Kam mám auto vrátit? 

• How many kilometres are free?  Kolik kilometrů mám v ceně? 

• Where can I pick up the car?  Kde si můžu auto vyzvednout? 

• Is the car fully insured?   Je auto plně pojištěno? 

• Where´s the nearest petrol station?  Kde je nejbližší benzínová pumpa? 

• Fill it up, please.   Plnou nádrž, prosím. 

• Where can I keep my car?   Kde můžu nechat auto? 

• How long can I park here?  Jak dlouho tu můžu parkovat? 

• We´re on the road.   Jsme na cestě. 

• I´m leaving on tomorrow morning.  Odjíždíme zítra ráno. 

 



Travelling by car 

• Petrol station benzínová pumpa  Map  mapa 

• Near  blízko   Less busy  méně rušný 

• Motorway dálnice   City  město 

• Next  další   Place  místo 

• Recommedned doporučená rychlost Bridge  most 

• Traffic jam dopravní zácpa  On the left nalevo 

• Street sign dopravní značka  On the right napravo 

• Other side druhá strana  Wrong  nesprávný 

• How long jak dlouho  Detour  objížďka 

• One-way street jednosměrná ulice  Turn round otočit se 

• Where kde   Lane  pruh 

• Roundabout kruhový objezd  Across  přes 

 

 

 



TRAVELLING  
BY TRAIN 



Travelling by train 

• When does the train to . . . Leave?  Kdy odjíždí příští vlak do . . .? 

• From which platform does the train leave? Z kterého nástupiště odjíždí vlak do . . . ? 

• A one-way ticket please.   Prosím jednosměrnou jízdenku. 

• A return ticket to . . ., please.  Prosím zpáteční jízdenku do . . . 

• I´d like a window seat, please.  Chtěl bych místo u okna. 

• How much is the ticket?   Kolik stojí jízdenka? 

• Is there a dinning car?   Je ve vlaku jídelní vagon? 

• Is there a reduction for students?  Mají studenti slevu? 

• Does the train stop in . . .?  Staví tento vlak v . . .? 

• When do we reach . . .?   Kdy budeme v . . .? 

• My train is late.    Můj vlak má zpoždění. 

• Excuase me, this seat is taken?  Promiňte, toto místo je obsazené? 

 



Travelling by train 

• Price  cena   Seat  sedadlo  

• Waiting room čekárna   Car number číslo vagonu 

• Hall  hala   Ticket  jízdenka 

• Timetable jízdní řád   Rail  kolej 

• Compartment kupé   Engine  lokomotiva 

• Station nádraží   Get on  nastoupil 

• Taken  obsazeno   Departure odjezd 

• Ticket counter pokladna   Arrive  přijet 

• Reservation rezervace   Extra Charge příplatek 

• Express train rychlík   Reduce  sleva 

• Sleeping car spací vůz   Free  volný 

• Trolley vozík na zavazadla  Emergency break záchranná brzda 

 

 

 



TRAVELLING  
BY PLANE 



Travelling by plane 

• I would like a Monday flight to . . ., please. Chtěl bych letenku na pondělí do . . . 

• A cheduled flight to . . ., please.  Prosím letenku na pravidlenou linku do 

• I´d like to change/cancel this flight.  Chtěl bych změnit/zrušit tento let. 

• When should I be at the airport?  Kdy mám být na letišti? 

• How much hand luggage may I bring? Kolik si mohu vzít příručních zavazadel? 

• Which gate should I go to?  Ke kterému východu mám jít? 

• Is there a stopover?   Je s mezipřistáním? 

• Please, can you tell me where gate is . . .? Můžete mi říct, kde je východ . . .? 

• I never got my luggage.   Nedostal jsem zavazadlo. 

• My luggage has been demaged.  Mám poškozené zavazadlo. 

• The flight is delayed.   Let je opožděný. 

• The flight is cancelled.   Let je zrušený. 

 

 

 



Travelling by plane 

• Passenger cestující   Arrival time čas příletu  

• Check in hlásit se k odletu  Charter flight charterový let 

• Hallway chodba   Case  kufr 

• Flight  let   Ticket  letenka 

• Airport letiště   Airport fee letištní poplatek 

• Stopover mezipřistání  On board  na palubě 

• Duty free nákup bez cla  Emergency exit nouzový východ 

• Take off odstartovat  Boarding pass palubní lístek 

• Pilot  pilot   Schedule flight pravidelná linka 

• Direct flight přímý let   Fasten seatbelt připoutat se 

• Hand luggage příruční zavazadlo  landing  přistání 

• Booking rezervovat  Window seat sedadlo u okna 
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