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Accommodation 
Ubytování
bed and breakfast (B&B)  nocleh se 
snídaní (B&B)

boarding house   ubytovna
campsite  kemp
caravan park  kemp pro karavany 
chalet  chata
cruise ship  loď pro výletní plavbu
guest house  penzion
hall of residence  koleje
health resort  lázeňské středisko, 
ozdravovna

holiday house  dům na prázdniny
hostel  hostel
hotel  hotel
inn  hostinec
log cabin  srub
motel  motel
seaside resort  letovisko/resort u moře
ski resort  lyžařský resort
tent  stan
villa  vila
youth hostel  mládežnická ubytovna

Types of rooms 
Typy pokojů
double room  dvoulůžkový s velkou/
manželskou postelí

honeymoon suite  apartmán na líbánky
inside room  pokoj v zadní části 
(do dvora)

outside room  pokoj v přední části 
(do ulice)

penthouse  luxusní apartmá na horním 
patře

room with mountain views  pokoj 
s výhledem na hory

room with a sea view  pokoj s výhledem 
na moře

single room  jednolůžkový
suite  apartmán 
three-bedded room  třílůžkový pokoj
twin-bedded room  dvoulůžkový 
s oddělenými postelemi

Facilities 
Vybavení
wi-fi access  přístup na wi-fi
air-conditioning  klimatizace
attended car park  parkoviště 
s obsluhou

babysitting  hlídání dětí
bar  bar
beauty parlour  salón krásy
car park (Am.E. parking lot)  parkoviště

conference facilites  vybavení pro 
konference

disabled facilities  vybavení pro 
postižené

lift (Am.E. elevator)  výtah
gym (Am.E. fitness center)  tělocvična
hairdresser (Am.E. hair salon)   
kadeřník/kadeřnictví

laundry service  prádelna
lounge  společenská místnost
minibar  minibar
night club  noční klub
pay TV  placená TV
projector  projektor
reception (Am.E. front desk)  recepce
restaurant  restaurace
safe box (Am.E. safety deposit box)   
trezor

sauna  sauna
swimming pool  bazén
valet parking  parkovací služba
wake-up call  buzení
whirlpool bath  whirpool/vířivka

The hotel staff  
Personál hotelu
bartender  barman
bellboy (Am.E. bellhop)  hotelový 
poslíček/sluha, pikolík

butler  batler/stolník/sklepník
car park attendant  zřízenec na 
parkovišti

cashier  pokladník
chef  šéfkuchař
concierge  osoba, která hostům 
poskytuje informace a zařizuje lístky 
do divadel atd.

cleaner  uklízečka/uklízeč
duty manager  vedoucí směny
hotel manager  manažer hotelu
maid  pokojská
receptionist  recepční
room service  pokojová služba
porter  portýr/nosič zavazadel
waiter  číšník
waitress  servírka

Greetings 
Pozdravy
Good morning.  Dobrý den.
Good afternoon.  Dobré odpoledne.
Good evening.  Dobrý večer.
Goodbye.  Nashledanou.
Goodnight.  Dobrou noc.
Madam (Am.E. Ma’am)  Madam/paní
Sir  Pán

Booking rooms  
Rezervace/objednávka pokoje
book a room / make a booking   
objednat pokoj/udělat rezervaci

cancel a reservation  zrušit rezervaci
confirm a reservation  potvrdit rezervaci
contact telephone  kontaktní telefon
fortnight  čtrnáct dní
reserve a room / make a reservation   
rezervovat pokoj/udělat rezervaci

stay  pobyt 
vacancy  volno

Useful phrases  
Užitečné fráze
This is … (hotel’s name).  Toto je …
(jméno hotelu).

How can I help you?  Jak vám mohu 
pomoci?/Co si přejete?

What kind of room would you like?  Jaký 
pokoj byste chtěl/byste si přál?

When are you going to arrive?  Kdy se 
chystáte přijet?

How long are you going to stay?  Jak 
dlouho se zdržíte/chcete zdržet?

How many people is the room for?  Pro 
kolik lidí je pokoj?

Would you like a single or double room?  
Přál byste si jednolůžkový nebo 
dvoulůžkový?

Would you like a room with a view?   
Chtěl byste pokoj s výhledem?

The cost of a one-night stay is … .   
Cena za jednu noc je … .

The hotel night starts at … and finishes 
at … .  Nocleh v hotelu začíná v … 
a končí v … .

We have some rooms available.  Máme 
k dispozici nějaké pokoje.

The hotel is fully booked.  Hotel je plně 
obsazen.

There are no vacancies.  Nemáme nic 
volné.

Could you give me your name, please?   
Řekl byste mi své jméno?

What’s your address?  Jaká je vaše 
adresa?

Receiving guests  
Přijímání hostů
address  adresa
arrival date  datum příjezdu
check in  registrace
check out  odhlášení
departure date  datum odjezdu
floor  patro/podlaží
guest  host 
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ID (identity card)  občanský průkaz/
průkaz totožnosti

ID number  identifikační/osobní číslo/ 
číslo OP

key  klíč
key card  magnetická karta k otevírání 
dveří

luggage  zavazadlo
name  jméno
on the (first floor)  v/na (prvním patře)
ground floor  přízemí
passport  pas
passport number  číslo pasu
registration card  registrační karta/
lístek/formulář

room number  číslo pokoje
second floor  druhé patro
signature  podpis
third floor  třetí patro
VIP (very important person)  VIP 
(významná osoba)

Useful expressions 
Užitečné fráze
Can I help you?  Co si přejete?/Čím vám 
mohu posloužit?

Do you have a reservation, Sir/Madam?   
Máte rezervaci, pane/paní/madam?

Could you tell me your name, please?   
Mohl byste mi říci vaše jméno?

Could you fill in your registration card?   
Mohl byste vyplnit registrační lístek?

Could I have your ID?  Mohl bych dostat 
váš občanský/osobní průkaz?

Could I have your passport?  Mohl bych 
dostat váš pas?

Your room number is … .  Číslo vašeho 
pokoje je … .

Your room is on the fourth floor.  Váš 
pokoj je ve čtvrtém patře.

Would you like some help with your 
luggage?  Chtěl byste pomoci se 
zavazadlem/zavazadly?

The porter will help you with your 
luggage.  Portýr/nosič zavazadel vám 
pomůže se zavazadly.

If there is anything I can help you with, 
let me know.  Je-li něco, s čím bych 
mohl pomoci, dejte mi vědět.

If we can do anything to make your stay 
more enjoyable, please let us know.   
Jestli můžeme udělat cokoli, abyste 
si pobyt více užil, dejte nám vědět. 

Enjoy your stay.  Příjemný pobyt.
I hope you will enjoy your stay.   
Doufám, že se vám pobyt bude líbit/
že si pobyt užijete.

Paying bills 
Placení účtů
bill  účet
cash  hotovost

change  drobné/měnit/vyměnit/
rozměnit

copy  kopie
credit card  kreditní karta
receipt  paragon/stvrzenka
settle (a bill)  vyrovnat účet
total  celkem
voucher  poukaz/doklad

Useful phrases 
Užitečné fráze
Here’s your bill.  Tady je váš účet.
How would you like to pay?  Jak chcete 
platit?

This is the total in (euros).  Toto je 
celková cena v (eurech).

Would you like a VAT receipt?  Chtěl 
byste potvrzení o DPH?

Could you sign here?  Mohl byste se tady 
podepsat?

Service is (not) included.  Obsluha je 
(není) započítána v ceně.

Places to eat out or have a drink 
Místa, kde se můžete najíst a napít
pub / public house  hospoda
gastropub  hostinec se stravou
brasserie  restaurace s pivnicí
café (Am.E. coffee shop)  kavárna (malá 
restaurace v hotelu) 

ice-cream parlour  salon/jídelna se 
zmrzlinou

fast food restaurant  restaurace 
s rychlou obsluhou/fast food

restaurant  restaurace
sandwich bar  automat
takeaway restaurant  restaurace, kde si 
jídlo koupím, odnesu a jím doma/ 
v parku/na ulici

tea shop  čajovna
bar / wine bar  bar

Cutlery and utensils  
Příbory a náčiní
bowl  miska
butter knife  nůž na máslo
corkscrew  vývrtka
dessert spoon  dezertní lžička
cup  šálek
dinner plate  mělký/velký/obědový talíř
dish  miska, talíř
fish knife  nůž na rybu
fork  vidlička
glass  sklenice
knife  nůž
mug  velký hrnek
plate  talíř
side plate  talířek na pečivo
soup plate  polévkový talíř
spoon  lžíce
steak knife  nůž na stejk
table spoon  polévková lžíce

water glass  sklenice na vodu
wine glass  sklenice na víno
teaspoon  kávová lžička

Drinks 
Nápoje
alcoholic drink  alkoholický nápoj
ale  světlé silné anglické pivo
beer  pivo
bitter  hořké pivo (desítka)
coffee  káva
coke  kola
champagne  šampaňské
draught beer  točené pivo
dry wine  suché víno
juice  džus
fizzy drink  perlivý nápoj/šumivý nápoj
hot chocolate  horká čokoláda
iced coffee  ledová káva
iced tea  ledový čaj
lager  ležák
lemonade  limonáda
lemon tea  citronový čaj
mineral water  minerální voda
soft drink  nealkoholický nápoj
sparkling water  perlivá voda
still water  neperlivá voda
vodka  vodka
vodka on the rocks  vodka s ledem
water  voda
semi-dry wine  polosuché víno
semi-sweet wine  polosladké víno
shot of (vodka)  panák (vodky)
sweet wine  sladké víno
table wine  stolní víno
tea  čaj
wine  víno
with ice  s ledem
without ice  bez ledu

Desserts  
Zákusky/dezerty
apple pie  jablkový koláč (křehký)
cheesecake  tvarohový koláč
chocolate cake  čokoládový dort
doughnut  koblih
fruit pie  ovocný koláč
fruit salad  ovocný salát
ice cream  zmrzlina
jelly  želé
waffle  vafle
whipped cream  šlehačka (ušlehaná)

Accommodation and meals  
Ubytování a jídla
breakfast included (in the price)   
snídaně zahrnuta v ceně

half board (HB)  polopenze
full board (FB)  plná penze
self-catering  vlastní stravování
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Meals  
Jídla
breakfast  snídaně 
brunch  pozdní snídaně (kombinace 
snídaně a oběda)

dinner  večeře
lunch  oběd
supper  lehká večeře (pozdní) 

Courses  
Chody
aperitif  aperitiv
dessert  zákusek/dezert
main course  hlavní chod
soup  polévka
starter  předkrm

Booking a table  
Objednání/rezervace stolu
book a table  objednat/rezervovat si stůl
table by the window  stůl u okna
table for two  stůl pro dva
table in the garden  stůl v zahradě

Useful phrases  
Užitečné fráze
How many people is the table for?  Pro 
kolik lidí je stůl?

What kind of table would you like?  Jaký 
druh stolu si přejete?

When is the table for?  Na kdy je stůl?
What time are you going to arrive?   
V kolik hodin chcete přijet?

Would you like a table by the window?   
Chtěl byste stůl u okna?

Would you like a table in the garden?   
Chtěl byste stůl v zahradě?

Celebrations  
Oslavy
anniversary  výročí
baptism  křest
birthday  narození
engagement  zasnoubení, zásnuby
wedding anniversary  svatební výročí
wedding reception  svatební hostina

Serving meals  
Servírování jídel
bread basket  košík na pečivo
ashtray  popelník
candle  svíčka
ice bucket  kyblík na led
menu  menu/jídelní lístek
napkin  ubrousek
wine cooler  chladící nádoba/chladič 
na víno

tray  tác
wine list  vinný lístek
recommend  doporučit
table cloth  ubrus 

Taking orders  
Braní objednávek
I’ll show you to your table.  Ukáži vám 
váš stůl.

Can I take your coats?  Mohu vám vzít 
kabáty?

Here’s the menu.  Tady je menu/jídelní 
lístek.

Are you ready to order?  Jste připraveni 
si objednat?

Could I recommend …?  Mohl bych 
doporučit…?

What would you like to start?  Co byste 
chtěli na začátek?

What would you like for your main 
course?  Co byste chtěli za hlavní 
jídlo?

Would you like some dessert?  Chtěli 
byste nějaký zákusek?

Would you like something to drink?   
Chtěli byste něco k pití?

Would you like some more wine?  Chtěli 
byste víc vína?

Would you like anything else?  Chtěli 
byste ještě něco dalšího?

Would you like to see the dessert menu?  
Chtěli byste vidět menu se zákusky?

Would you like to see the wine list?   
Chtěli byste vidět nabídku vín?

How would you like your steak?  Jak si 
přejete váš stejk?

I’m afraid we’ve run out of … .  Bohužel 
nám došlo … .

Would you like anything else instead?   
Chtěl byste místo toho něco jiného?

I’ll bring you a new one.  Přinesu vám 
novou.

I’ll get you another one.  Obstarám vám 
jinou.

Enjoy your meal.  Dobrou chuť.
I hope you’ve enjoyed your meal.   
Doufám, že vám chutnalo.

Here’s your bill.  Tady je účet.
We accept credit cards.  Bereme kreditní 
karty.

Here’s your change.  Tady máte peníze 
nazpět.

Complaints  
Stížnosti
apologise  omlouvat se
cold soup  studená polévka
complaint  stížnost
dirty  špinavý
make a complaint  stěžovat si/podat 
stížnost

mistake  chyba
misunderstanding  nedorozumění
noise  hlučný
overbooked  přečerpaná kapacita  
(více hostů než míst)

overcooked  převařený

rude waiter  nevychovaný/hrubý číšník
slow service  pomalá obsluha
short-staffed  nedostatek personálu
stale bread  okoralý chleba
straightaway  okamžitě/ihned
undercooked  nedovařený
broken  rozbitý

Useful phrases  
Užitečné fráze
I’m sorry, Madam. I’ll be with you in 

a moment.  Omlouvám se, madam. 
Hned budu u vás.

Is there a problem?  Je zde nějaký 
problém?

Is there anything I can do to help you?   
Je něco, s čím bych mohl pomoci?

What seems to be the problem?  Co je 
za problém?/Co se zdá být problém?

I’ll check it right away.  Ihned to ověřím.
I’ll call the manager.  Zavolám 
vedoucího.

I’m sorry for the misunderstanding.   
Omlouvám se za nedorozumění.

I must have misunderstood you,  
Sir/Madam.  Musel jsem vás špatně 
pochopit, pane/paní.

I’ll change your room straightaway.   
Okamžitě vám vyměním pokoj.

I’ll take care of it.  Postarám se o to.
I’ll check your order.  Ověřím/
zkontroluji vaši objednávku.

I’ll talk to the chef and bring you 
another one.  Promluvím se 
šéfkuchařem a donesu vám jinou.

I’m sorry we overbooked the car park 
yesterday.  Bohužel jsme včera 
přečerpali kapacitu parkoviště.

I’ll reserve you a space for tomorrow.   
Rezervuji vám místo na zítra.

I’m sorry for the delay.  Omlouvám se 
za zpoždění.

Drinks are on the house.  Pití/nápoje 
jsou na nás.

I’m sorry. I assure you it won’t happen 
again.  Lituji. Ujišťuji vás, že se to 
nebude opakovat.

Tourist information  
Turistické informace
travel agent  cestovní agent/agentura
accommodation  ubytování 
benefit  benefit/výhoda/užitek
brochure  brožura
commission  poplatek
component  komponent/součást
customer  zákazník
destination  destinace/místo
direct selling  přímý prodej
discount  sleva
domestic  domácí
foreign currency  cizí měna
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holiday (Am.E. vacation)  dovolená/
prázdniny

in advance  předem
include  zahrnovat
itinerary  itinerář/plán zájezdu
local  místní
preferences  preference
provider  poskytovatel
purpose  účel
requirement  požadavek
tour guide  průvodce
transfer  transfer/přesun
travel agent  cestovní agent/agentura
travel insurance  cestovní pojištění
traveller’s cheques  cestovní šeky
visa  vízum

Useful phrases  
Užitečné fráze
Are you interested in visiting (London)?   
Zajímáte se o návštěvu (Londýna)?

Are you thinking of anything in 
particular?  Pomýšlíte na něco 
určitého?

Are you travelling in a group?  Cestujete 
ve skupině?

Are you travelling alone?  Cestujete sám?
Have you chosen your holiday 

destination?  Máte vybranou destinaci 
vaší dovolené?

Where would you like to go?  Kam byste 
chtěl jet?

What is the purpose of your journey?   
Jaký je účel vaší cesty?

Would you prefer to stay in hotels?  Dal 
byste přednost pobytu v hotelu?

Where would you like to stay?  Kde byste 
chtěl bydlet?

How long are you going to stay?  Jak 
dlouho se chcete zdržet?

How much are you willing to spend?   
Kolik máte v úmyslu utratit?

We can offer you … .  Můžeme vám 
nabídnout … .

I’m afraid we don’t have any packages/
deals that meet your requirements.   
Bohužel nemáme žádné balíčky, 
které vyhovují vašim požadavkům.

We have some deals that might interest 
you.  Mám nějaké dohody, které by 
vás mohly zajímat.

The trip costs … .  Výlet stojí … .
The price includes … .  Cena zahrnuje … .
We can offer you a ten per cent discount.  
Můžeme vám nabídnout deseti 
procentní slevu.

The price doesn’t include … .  Cena 
nezahrnuje … .

Places of interest 
Turistické zajímavosti
airport  letiště

art gallery  umělecká galerie
bakery  pekařství
bank  banka
beach  pláž
bus station  autobusové nádraží
bus stop  zastávka autobusu
cashpoint (Am.E. ATM)  bankomat
cathedral  katedrála
chemist’s (Am.E. pharmacy)  lékárna
church  kostel
flea market  bleší trh
harbour  přístav
historic monument  historický 
monument/pomník

hospital  nemocnice
shopping centre (Am.E. mall)  obchodní 
centrum

market  tržiště
museum  muzeum
market square  náměstí s trhem
old town / historic centre  staré město/
historické centrum

palace  palác
pier  molo
police station  policejní stanice 
souvenir shop  obchod se suvenýry
temple  chrám/svatyně
railway station (Am.E. train station)   
železniční stanice

underground (Am.E. subway)  podzemní 
dráha/metro

Giving directions  
Vysvětlení směru cesty
go along  jděte podél
go across (the street)  jděte přes (ulici)
go over (the bridge)  jděte přes (most)
go past  jděte kolem
go straight  jděte přímo/rovně
go through (the park)  jděte přes (park)
go under (the bridge)  projděte pod 
(mostem)

turn left (into)  zahněte vlevo (do)
turn right (into)  zahněte vpravo (do)
It’s behind …  Je to za …
It’s between … and … .  Je to mezi … 
a … .

It’s in front of …  Je to před …
It’s next to …  Je to vedle …
It’s opposite …  Je to naproti …

Useful phrases  
Užitečné fráze
If you want to get to (the chemist’s) 

take bus number … .  Chcete-li se 
dostat do (lékárny), jeďte autobusem 
číslo … .

Get off at the third stop.  Vystupte na 
třetí zastávce.

The best way to get to … is by bus.   
Nejlepší způsob, jak se dostat do …, 
je jet autobusem.

The easiest way to get to … is to take bus 
number … .  Nejsnadnější způsob, jak 
se dostat do … , je jet autobusem 
číslo … .

It takes an hour to get to (the shopping 
centre).  Trvá to hodinu dostat se do 
(nákupního centra).

The beach is a five-minute walk from 
here.  Pláž je odtud pět minut chůze.

Types of holidays 
Typy dovolených
backpacking  vandrování, trampování 
(s batohem)

camping  kempování
cruise  plavba
day trip  denní výlet
familiarization trip  výlet a poznáním 
určitého místa pro pracovníky 
cestovních agentur

guided tour  prohlídka s průvodcem
hitch-hiking  stopování
package  pobytový balíček (ubytování, 
doprava, strava)

pilgrimage  pouť
sightseeing  poznávací/prohlídka 
pamětihodností

trek  tůra

Holiday activities  
Aktivity/činnosti na dovolené
aromatherapy  aromaterapie
birdwatching  pozorování ptáků
cookery  kuchařství/vaření
diving  skoky do vody/ potápění
expedition  expedice/výprava
hillwalking  chození po kopcích
horse riding  jízda na koni
massage  masáže
meditation  meditace
mountain climbing  horolezectví
mountain-biking  jízda na horském kole
painting  malování
photography  fotografování
scuba-diving  hlubinné potápění
snorkelling  potápění se šnorchlem
whale-watching  pozorování velryb
windsurfing  windsurfing/surfování
yoga  jóga

Weather 
Počasí
boiling (hot)  velmi horký
cold  studený
cool  chladný
cloudy  zataženo/zamračeno
foggy  mlhavo
freezing (cold)  zmrzlý, mrznoucí
hot  horko
raining  prší
rainy  deštivý
snowing  sněžení
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sunny  slunečno
warm  teplo
windy  větrno
weather forecast  předpověď počasí

Useful phrases  
Užitečné fráze
What’s the weather forecast for 

tomorrow?  Jaká je předpověď na 
zítřek?

It’s going to be cold but sunny.  Bude 
chladno, ale slunečno.

The weather is changeable.  Počasí je 
proměnlivé.

Ways of travelling  
Způsoby cestování
plane  letadlo
bicycle  kolo
bus  autobus
car  auto
ferry  trajekt
ship  loď
taxi  taxi
train  vlak
tram  tramvaj
hitch-hike  stopování
on foot  pěšky

At the airport  
Na letišti
airline  letecká společnost
aeroplane (Am.E. airplane)  letadlo
aisle seat  sedadlo do uličky
arrival lounge  příletová hala
board  paluba
boarding pass  palubní lístek
check-in desk  odbavovací přepážka
connecting flight  návazný let
customs office  celnice
delay  zpoždění
departure lounge  odletová hala
direct flight  přímý let
duty-free shop  bezcelní obchod
flight  let
flight attendant  letuška
security control  bezpečnostní kontrola
hand luggage  příruční zavazadlo
jet  tryskové letadlo
life jacket  záchraná vesta
long-haul flight  dlouhý let (na velkou 
vzdálenost)

low-cost carrier  nízko rozpočtový 
dopravce

pilot  pilot
runway  přistávací dráha, ranvej
scheduled  pravidelný (let)
short-haul flight  let na krátkou 
vzdálenost

stopover  mezipřistání/přerušení cesty
take-off (n)  přistání
take off (v)  přistát
terminal  terminál
embark  nastoupit (do letadla)
window seat  sedadlo u okna

Useful phrases  
Užitečné fráze
Passengers flying to (Sydney) are asked 

to check in at gate number … .   
Pasažéři cestující do (Sydney) jsou 
žádáni k nástupu u brány číslo … .

Flights are delayed due to heavy rain.   
Lety jsou zpožděny kvůli silnému 
dešti.

 Flights are cancelled due to thick fog.   
Lety jsou zrušeny kvůli husté mlze.

The flight to (New York) is delayed.  Let 
do (New Yorku) má zpoždění.

At the railway station  
Na nádraží
carriage / coach (Am.E. car)  vagón
compartment  kupé
platform  nástupiště
ticket office  pokladna
luggage locker  úschovna zavazadel 
(uzamykatelná skříňka)

tickets  lístky/jízdenky
first-class ticket  jízdenka do první třídy
concession  koncese/licence (i sleva)
buffet / restaurant car  restaurační vůz
return ticket (Am.E. round trip)   
zpáteční lístek

sleeping car  spací vůz
single ticket (Am.E. one-way)  jízdenka 
pro cestu tam/jednosměrná

left-luggage room  úschovna zavazadel 
ticket collector  výběrčí jízdenek/
průvodčí

timetable  jízdní řád
waiting room  čekárna

On board ship  
Na palubě lodi
cabin  kabina
captain  kapitán
car deck  paluba pro auta

crew  posádka
deck  paluba
disembark  vylodit/vylodit se (jen 
cestující)

embark  nalodit se/vstoupit na palubu
gangway  lodní lávka/můstek 
(chodbička mezi sedadly)

life boat  záchranný člun
life jacket  záchranná vesta
passenger deck  paluba pro cestující

Useful phrases  
Užitečné fráze
Are you travelling with your family?   
Cestujete s rodinou?

Where are you going to?  Kam jedete?/
Kam máte namířeno?

What kind of ticket would you like?  Jaký 
typ lístku byste chtěl?

Would you like a single or return?  Chtěl 
byste jednosměrnou nebo zpáteční 
jízdenku?

Would you like to reserve a place in 
a sleeping car?  Chtěl byste rezervovat 
místo ve spacím voze?

Would you like a window seat?  Chtěl 
byste sedadlo u okna?

The ticket to (London) costs (£20).   
Lístek do (Londýna) stojí (£20).

We offer concessions for students.   
Nabízíme studentům slevu.

Children under two travel free.  Děti 
do dvou let cestují zdarma.

The plane takes off at … .  Letadlo 
startuje/odlétá v … .

The plane lands at … .  Ledadlo přistává 
v … .

The train from … arrives at … .  Vlak 
z … přijíždí v … .

The train to … leaves at … .  Vlak do … 
odjíždí v … .

The train leaves from platform number …  
Vlak odjíždí z nástupiště číslo … .

The journey takes about … .  Cesta trvá 
asi … .

The flight takes about …  Let trvá asi … .
The estimated arrival time is … .   
Předpokládaná doba příletu/příjezdu 
je … .

How much luggage are you going to 
take?  Kolik zavazadel si berete?




