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NA LETIŠTI – slovíčka, vazby, dialogy 
Přepis lekce angličtiny ze dne 18.11.2020 

 

airport letiště 

fly letět 

flight let 

(air)plane letadlo 

(plane/flight) ticket letenka 

one-way ticket jednosměrná letenka 

return ticket zpáteční letenka 

first class první třída 

business class byznys třída 

economy class druhá třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adult dospělý  

child dítě 

children děti 

infant nemluvně 

two adults and three children dva dospělí a tři děti 

seat sedadlo / místo 

aisle ulička 

window seat místo u okna 

middle seat místo uprostřed 

aisle seat místo do uličky 

Would you like a window or an aisle seat? Chtěl byste místo u okna nebo místo do uličky? 

The middle seat please. Místo uprostřed prosím. 

Can I get an aisle seat please? Mohu, prosím vás, dostat místo do uličky? 
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check in odbavit 

check-in odbavení 

check-in desk přepážka pro odbavení 

online check-in odbavení online 

I have checked in online. Odbavil jsem se online. 

Have you already checked in online? Odbavil jste se už online? 

board paluba, nastoupit na palubu / do letadla 

boarding pass palubní lístek  

(boarding) gate (nástupní) brána 

arrive přiletět 

arrival přílet 

arrivals přílety 

depart / leave odletět 

departure odlet 

departures odlety 

departure time  odletový čas 

 

What time does the plane depart / leave? V kolik hodin odlétá to letadlo? 

on time na čas 

delay zpozdit / opozdit 

delayed zpožděný 

delayed flight zpožděný let 

cancel zrušit 

cancelled zrušený 

cancelled flight zrušený let 

I´m sorry. But the flight is delayed by two hours. Promiňte.  Ale ten let je opožděn o 2 hodiny. 

inconvenience nepříjemnost 

I apologize for the inconvenience. Omlouvám se za nepříjemnost.   

luggage / baggage zavazadlo / zavazadla 

bags tašky / zavazadla 

hand luggage / baggage příruční zavazadlo / zavazadla 

carry-on baggage příruční zavazadlo / zavazadla 

cabin baggage příruční zavazadlo / zavazadla 

suitcase kufr 

bag taška 

roller bag taška / kufřík na kolečkách 

backpack batoh / batůžek 

checked baggage odbavené zavazadlo / zavazadla 

trolley vozík (na zavazadla) 

wrap balit / zabalit  (do papíru apod.) 

pack balit / sbalit (si) 

Where can I have my suitcase wrapped? Kde si můžu nechat zabalit kufr? 

baggage / luggage allowance maximální váhový limit 

Did you pack your bags yourself? Balil jste si zavazadla sám? 
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unattended bez dozoru 

Have you left your luggage unattended at any time? Nechal jste svá zavazadla někdy bez dozoru? 

No, I haven´t. Ne, nenechal. 

items položky, věci 

Do you have any of these items in your luggage? Máte některé z těchto věcí ve vašem zavazadle? 

sharp objects ostré předměty 

scale váha 

Put your bag on the scale. Dejte / Položte vaši tašku na váhu. 

overweight přes váhový limit 

Your suitcase is overweight. Váš kufr je přes váhový limit. 

fee / charge poplatek 

excess baggage fee poplatek za překročení váhy / nadměrnou váhu 

passport cestovní pas 

ID / identity card průkaz totožnosti 

travel cestovat 

travel agency cestovní kancelář 

on business služebně / obchodně 

I´m travelling on business. Cestuji služebně / Jsem na služební cestě. 

journey cesta 

Have a nice journey! Pěknou / Příjemnou cestu! 

Enjoy the journey!   Užij(te) si cestu! 

destination cíl cesty/ místo kam jedete / letíte 

 

 

EU citizen občan Evropské Unie 

EU citizens občané EU 

timetable tabule příletů a odletů 

book objednat / zabukovat 

airlines letecká společnost/společnosti / aerolinie 

stopover mezipřistání 

stopover in Berlin mezipřistání v Berlíně 

duty clo 

duty-free bezcelní 

duty-free zone bezcelní zóna 

duty-free shop bezcelní obchod 
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security ostraha, bezpečnost, zabezpečení / 

 bezpečnostní 

security check bezpečnostní kontrola  

Can you open your bag? Můžete otevřít vaši tašku? 

laptop notebook 

mobile / cell phone mobilní telefon 

battery baterie 

powerbank záložní baterie 

tray podnos 

Please take your laptop and your mobile phone  Prosím vezměte váš notebook a mobilní telefon 

and put it in the tray. a vložte ho do podnosu / košíku. 

take out / remove vyndat 

liquids tekutiny 

Remove any liquids and put them in a separate bag. Vyndejte jakékoli tekutiny a vložte je zvlášť

 do sáčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

take off / remove sundat ze sebe / svléci 

belt pásek 

shoes boty 

glasses brýle 

Take off your belt please. Sundejte si pásek prosím. 

Raise your arms please. Zvedněte, prosím vás, vaše paže. 

pilot pilot 

stewardess / air hostess letuška 

crew posádka 

(air) plane crew posádka letadla 

 

 

fasten zapnout, upevnit,  

 připevnit 

Fasten your (seat) belts please. Připoutejte se prosím.  

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

take off zlétnout 

land přistát 

Enjoy the flight! Užijte si let! 
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Here you are. Tady máte / máš. 

Here you go. Tady máte / máš. 

Here it is. Tady to je. 

tag visačka / štítek 

Attach the tag please. Připněte, prosím, visačku. 

form formulář 

Fill in this form please. Vyplňte, prosím, tento formulář. 

Excuse me.  Can you say it again please? Promiňte. Můžete to, prosím, říci znovu? 

I didn´t understand. Could you repeat it? Nerozuměla jsem. Mohl byste to zopakovat? 

 

 

 
 

 

ROZHOVORY: 
 

Good morning sir.  Dobré ráno / dopoledne, pane. 

Where are you flying to today? Kam dnes letíte? 

I´m going to Barcelona. The 8.30 flight. Chystám se do Barcelony. Let v 8.30. 

Please can I see your passport and your ticket? Prosím, mohu vidět váš pas a vaši letenku? 

Yes, here´s my passport and here´s the ticket.   Ano, tady je můj pas a tady je letenka.  

Thank you.   Děkuji vám. 

Do you have any lugggage to check in. Máte nějaká zavazadla k odbavení? 

Yes, this suitcase. Ano, tento kufr. 

Can you put it here on the scale please? Můžete ho, prosím, dát sem na váhu? 

And your hand baggage? A vaše příruční zavazadlo? 

I am carrying my backpack into the cabin.  Na palubu si nesu svůj batoh / batůžek. 

Would you like a window or an aisle seat? Chtěl byste místo u okna nebo do uličky? 

I´d prefer a window seat if it is possible.   Raději bych místo u okna, jestli je to možné. 

Yes, of course.  Here is your boarding pass.   Ano, samozřejmě. Tady je váš palubní lístek. 

You´ll be boarding at gate C at 7.50. Butete nastupovat branou C v 7.50. 

Have a nice flight. Příjemný let. 

 

 

 

Hello. I have already checked in online.  Dobrý den. Už jsem se odbavil online. 

OK. Do you have any bags to check in? A máte nějaká zavazadla k odbavení? 
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No, I only have this carry-on bag.  Ne, mám jenom tuto příruční tašku.  

All right. Now go through security.  V pořádku.  Nyní  běžte přes security  

and your flight will depart from gate B 13. a váš let bude odlétat od brány B13. 

Enjoy your flight! Užijte si váš let! 

Thank you very much. Mnohokrát děkuji. 

 

 

Next please.  Další prosím. 

Good afternoon.  Dobré odpoledne. 

May I see your ID and your ticket please? Mohu vidět váš průkaz totožnosti a letenku? 

Sure.  Here you are.   Jistě. Tady máte. 

Do you have any check-in baggage? Máte nějaká zavazadla k odbavení? 

Yes, I´m travelling with my husband and we have  Ano, cestuji se svým mužem a máme  

these two suitcases.  tyto dva kufry. 

OK. And any hand baggage? Dobře. A nějaká ruční zavazadla? 

Yes, this backpack and this roller bag.   Ano, tento batoh a tuto tašku na kolečkách. 

Thank you. Děkuji. 

 Your seat numbers are 7 A and 7 B.  Čísla vašich sedadel jsou 7 A a 7 B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello. Where are you flying to?   Dobrý den. Kam letíte? 

I´m going to London. Do Londýna. 

I ´m sorry. Your flight has been cancelled  Je mi líto. Váš let byl zrušen kvůli 

due to bad weather.  špatnému počasí. 

But I really need to be in London tomorrow  Ale já opravdu potřebuji být zítra odpoledne 

afternoon.  V Londýně. 

What´s the next available flight? Jaký je další dostupný let / další let k dispozici?  

There is one tomorrow morning. Jeden je / letí zítra ráno. 

OK. I will take that one. Dobře. Vezmu si ten. 

 

 

 

Good morning.  Dobré ráno / dopoledne. 

Do you have a passport please? Máte, prosím, cestovní pas? 
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Yes, here you are. Ano, tady máte.  

Are you checking any luggage? A odbavujete nějaká zavazadla? 

Just this suitcase.   Jenom tento kufr. 

Did you pack it yourself? Balila jste ho sama? 

Sorry, I didn´t understand.  Promiňte, nerozuměla jsem. 

Can you repeat it please? Můžete to, prosím, zopakovat?  

Did you pack your suitcase yourself? Balila jste si váš kufr sama? 

Of course I did. Samozřejmě, že ano. 

Place it on the scale please. Položte ho na váhu prosím. 

I´m afraid your bag is overweight.  Bohužel / Obávám se, že vaše zavazadlo   

 překračuje váhový limit. 

The limit is 25 kilos.   Limit je 25 kilo. 

Oh now. What shall I do now? Ach ne. Co teď budu dělat? 

You can either take something out  Můžete buď něco vyndat 

or pay for the excess. nebo zaplatit za překročení  / nadmíru. 

How much is the charge for the excess? Kolik je poplatek za překročení váhy?  

It´s 30 euros.  Je to 30 eur. 

OK, I´ll pay it. Dobře, zaplatím to. 

 

 

 

 
 

 

ENJOY THE FLIGHT! 
 

 

 

 

 

Prosím,  podpořte rozvoj tohoto projektu výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky  

na účet:  175685304 / 0300    

 

pro platby ze zahraničí: IBAN CZ5503000000000175685304 

BIC (SWIFT)     CEKOCZPP     

 

Všem vám děkuji!     :o)     Jana 


