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77 frází, které musíte znát na cestách 
 

aneb jak se neztratit, neztrapnit a neotrávit 
 

 

Cestujete a rádi poznáváte nové země, jejich kulturu, tradice, ochutnáváte cizokrajná jídla a seznamujete se s lidmi? 

Nebo se chcete prostě jen domluvit na dovolené? Chcete ukázat svým dětem, jak to chodí jinde než u nás? A rádi 

byste jim šli příkladem? Ale s tou angličtinou to prostě vázne... Učili jste se ve škole, ale to už je dávno... Začínáte 

stále znovu a znovu a pořád se nemůžete dostat z úrovně „věčný začátečník“.  

 

Připravili jsme pro Vás 77 frází, které rozhodně musíte vzít s sebou! 
 

Ve škole jsme měli učitele, kteří byli tzv. „o jednu hodinu napřed“ a nebo to byli přeučení ruštináři. Naučila jsem 

se až v jazykových školách a později v zahraničí, ať již jako au-pair nebo na stážích a při studiu v zahraničí. Teď 

vidím, jaká to byla dřina a že to jde mnohem lépe, s mnohem menší námahou. Proto v Open English učíme jinak 

než ve školách a spolupracujeme s těmi nejlepšími. Nyní pro Vás máme řešení, které Vás nadchne jistě tak moc, 

jak nadchlo nás. 

https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
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 Chcete se domluvit na letišti, v hotelu, v resturaci? 
 Chcete se zeptat na cestu a jak se dostat na nějaké krásné 

 místo? 
 Nutně musíte oslovit krásnou ženu nebo úžasného 

muže a pozvat ji nebo jeho na drink?  
 

Pak potřebujete prostě něco anglicky umět!  
 

Než Vám prozradíme, jak na to, nachystali jsme pro Vás fráze, které Vám nesmějí chybět na cestách. 

Takže, tady jsou. 

1. Excuse me, where is the toilet, please? (Promiňte, kde jsou toalety?) 

2. What time is it, please? (Kolik je hodin, prosím Vás?) 

3. Where can I get the tickets, please? (Kde seženu lístky prosím?) 

4. Is it better to take a bus or a train? (Je lepší jet autobusem nebo vlakem?) 

5. Do I have to book the seats? (Musím si zařídit místenku? Zabookovat místo?) 

https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
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6. Can I taste the lemon ice-cream, please? (Můžu ochutnat tuhle citrónovou zmrzlinu?) 

7. Hello, how are you doing? (Ahoj, dobrý den, jak se máte?) 

8. What can I get you? (Co Vám mohu přinést? – řekne např. číšník... ) 

9. Can I get you a drink? (Můžu Vás pozvat na drink?) 

10.  Are you travelling alone? (Cestujete sám, sama?) 

11.  Can I join you? (Mohu se k Vám přidat? Přisednout..?) 

12.  Is the seat free? (Je tu volno? – např. u stolu). 

13.  Would you like company for tonight? (Chtěl, chtěla byste společnost na dnešní večer? Pozor, může mít i jiný 

význam ). 

14.  Where is the parking, please? (Kde je parkoviště?) 

15.  We would like to stay for 2 nights. We are 2 adults, 2 children and we have a car and a tent. (Chtěli bychom 

zůstat 2 noci. Jsme 2 dospělí, 2 děti, máme jedno auto a jeden stan.) 

16.  Which is the best camp site here? (Který je tu nejlepší kemp?) 

17.  Do you have tap beer, please? (Máte točené pivo?) 

18.  Can I get a room with the sea view, please? (Mohu dostat pokoj s výhledem na moře?) 

19.  What is the weather forecast for tomorrow, please? (Jaká je předpověď počasí na zítřek?) 

20.  Where is the best bar? (Kde najdu nejlepší bar?) 
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21.  Where do they cook the best meals? (Kde tu vaří nejlíp?) 

22.  Is this the right trail to the top? (Jdu tudy správně na vrchol?) 

23.  You have the most beautiful eyes I have ever seen. (Máte ty nejkrásnější oči, které jsem kdy viděl). 

24.  Are you kidding me? (Děláte si ze mě srandu?) 

25.  I would like to see you again. (Chci se s Vámi, s Tebou znovu sejít.) 

26.  Will you marry me? (Vezmete si mě?) 

27.  I like you very much. (Moc se mi líbíte.) 

28.  Can I give you a lift? (Mohu Vás svézt? Míněno dovézt někam autem.) 

29.  Where can I charge my phone? (Kde si mohu nabít telefon?) 

30.  Can I get café latté? (Mohu dostat latté? Pozn. Pokud řeknete jen latté, můžete se dočkat teplého mléka). 

31.  Is it drinking water, please? (Je ta voda pitná?) 

32.  I am scared of the dark. Will you walk me back, please? (Bojím se tmy, doprovodíte mě, prosím?) 

33.  Do you have a king-size bed? (Máte manželskou postel?) 

34.  When is your boarding time? (Kdy nastupujete do letadla?) 

35.  Which gate is it? (Jakou bránou půjdu? – Na letišti...) 

36.  This is my hand luggage. (Toto je moje příruční zavazadlo.) 

37.  How long is the flight, please? (Jak dlouho poletíme?) 
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38.  Will I catch my connecting flight? (Stihnu další let?) 

39.  What is the delay? (Jaké máme zpoždění?) 

40.  I would like to have still water with no ice. (Chtěl bych neperlivou vodu bez ledu). 

41.  Do you have a baby seat, please? (Máte dětskou autosedačku, prosím?) 

42.  Is it children-friendly there? (Je to tam vhodné pro děti?) 

43.  Can we rent a bike there? (Můžeme si tam půjčit kolo?) 

44.  Where is the best coffee, please? (Kde mají nejlepší kávu?) 

45.  Is there a wifi? (Je tam wifi? Čti wajfaj!) 

46.  What is the password, please? (Jaké je heslo, prosím?) 

47.  Where is the grocery shop, please? (Kde jsou nějaké potraviny, prosím? Míněno obchod.) 

48.  Is it safe here? (Je to tu bezpečné?) 

49.  How much is it? (Kolik to stojí?) 

50.  Is it spicy? (Je to pálivé? U jídla.) 

51.  Where is ATM, please? (čti ejtýem) Where is the cashpoint, please? (Kde je prosím Vás bankomat?) 

52.  What time do they open? (V kolik otevírají?) 

53.  Is it tasty? (Je to dobré?) 

54.  Can you pass me the salt, please? (Podáte mi prosím sůl?) 
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55.  Is there a swimming pool? (Je tam bazén?) 

56.  Can I smoke here? (Můžu tady kouřit?) 

57.  Is smoking allowed there? (Je tam dovoleno kouřit?) 

58.  Do you have dry wine, please? (Máte suché víno, prosím?) 

59.  Which dessert wine do you have, please? (Jaké dezertní víno máte, prosím?) 

60.  Please, wear layers, the air conditioner is on. (Vezměte si nějaký svetr, mikinu atd., je puštěna klimatizace). 

61.  Is it cold outside? (Je venku zima?) 

62.  What shall I wear? What is the dress code? (Co si mám vzít na sebe? Jaký je dress-code?) 

63.  How old are you? (Kolik je Ti, Vám let?) 

64.  Is the director here? Is the manager here? (Máte tu ředitele? Manažera? Nadřízeného?) 

65.  Are you single? (Jsi single? Bez partnera?) 

66.  Where is the nearest metro (underground, tube) station, please? (Kde je nejbližsí stanice metra, prosím?) 

67.  Do you like snakes? (Máte rádi hady?) 

68.  What is your favourite animal? (Jaké je vaše neoblíbenější zvíře?) 

69.  Are you scared of hights? (Bojíte se výšek?) 

70.  Can I have a straw, please? (Máte brčko, prosím?) 

71.  No diving! (Zákaz potápění!) 
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72.  Can I have a decaf, please? (čti dýkef) (Můžete mi donést bezkofeinovou kávu, prosím?) 

73.  Can I get a diet coke, please? (Můžete mi donést kolu light, please?) 

74.  Can I see your passport, please? (Ukážete mi váš pas, prosím?) 

75.  Get out! (Vypadněte!) 

76.  Shut up! (Buďte zticha! Pozn. Trochu silnější výraz než u nás.. Blíží se spíše Držte hubu! Pokud chcete být 

zdvořilí, pak použijte BE QUIET!) 

77.  I don’t understand. Can you repeat it, please? (Nerozumím Vám. Můžete to prosím zopakovat?) 

 

Přidáváme několik skvělých odkazů na stránky, ze kterých 
čerpáme nebo s nimi spolupracujeme. 

 

1. Cestujeme letadlem 

Co vše musíte vědět, když chcete někam letět. Co Vás čeká před odletem a na letišti. 

2. Letíme 

Co Vás čeká v letadle a po příletu. 

 

https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
http://www.helpforenglish.cz/article/2011021701-business-07-cestujeme-letadlem-1
http://www.helpforenglish.cz/article/2011021701-business-07-cestujeme-letadlem-1
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3. Důležitá slovíčka při cestování 

I s výslovností. 

4. Testík 1. 

Středně pokročilí. 

5. Testík 2. 

Středně pokročilí. 

6. Testík 3. 

Mírně pokročilí. 

7. Testík 4 – na porozumění – s příběhem. 

Mírně pokročilí.  

 

 

 

 

http://www.helpforenglish.cz/article/2006072440-travelling-and-tourism
http://www.helpforenglish.cz/article/2006072440-travelling-and-tourism
http://www.helpforenglish.cz/article/2008032604-travelling-vocabulary-test-verze-b
http://www.helpforenglish.cz/article/2008021902-travelling-and-tourism-vocabulary-test
http://www.helpforenglish.cz/article/2011021402-business-07-travelling-word-quiz-a
http://www.helpforenglish.cz/article/2011020101-business-07-travelling-storyline-mini-quiz
https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
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Hodně úspěchů, zábavy a radosti přeje 

Martina Vokurková Chocová 

zakladatelka Open English 

 

 

 

Otevřete budoucnost sobě a svým dětem! 

https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
http://www.open-english.cz/?utm_source=open-english&utm_medium=ebook&utm_campaign=77-frazi
https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
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Martina se pohybuje v anglicky mluvícím prostředí již 20 let. Začínala jako au-pair v Anglii, dále jako lektorka 

v jazykových školách a sama vedla obchodní kurzy ve firmách v Praze. Velké zkušenosti získala v zahraničí na 

odborných stážích, kurzech, školeních a konferencích. Nyní v angličtině již víc jak 10 let přednáší po celém světě. 

Sama se neustále vzdělává, ať už u nás, či v zahraničí a učí se od nejlepších. 

 

 

 

 

 

„Angličtina mě vždycky bavila a v 17 letech jsem snila o tom, že budu mít jednou jazykovou školu. Bylo to ale něco 

nedosažitelného. Bála jsem se. Byla jsem od toho odrazována. „Jazykových škol přece je spousta!“. „Na to nemáš, 

to nedokážeš!“ běželo mi často v hlavě. Ve chvíli, kdy jsem čekala svého syna, se něco změnilo. 

 

 

https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
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Zjistila jsem, že chci předat dál všechno, co jsem se naučila. Aby to ostatní měli snažší než já sama. Aby se domluvili, 

nebáli se, nestyděli se mluvit. Protože to jde. A jde to s mnohem menší námahou, než jsem se učila ve škole původně 

já a mnoho z vás. Chci zprostředkovávat cestu Vám všem, kteří máte chuť se domluvit, poslechnout si film nebo 

přečíst knížku. Nebo těm, kteří chtějí dělat z angličtiny zkoušky. Způsobem, kterým se nejen naučíte, ale bude Vás 

to i bavit. Nyní Vám ukážeme naprosto skvělou bombu, díky které se naučíte mnohem rychleji než ve škole či pomocí 

běžných metod, ale hlavně napořád.“ 

 

Chcete znát můj celý příběh? Mé neúspěchy? Co mě k tomuto projektu vedlo? Koukněte se na stránky Open English, kde 

zveřejňuji celou verzi mého příběhu. 

Nyní se můžete i Vy dozvědět unikátních 7 tajemství rychlého 

učení jazyků! 

S pomocí těchto 7 inovativních principů se dá například  

naučit jedna úroveň angličtiny za 30 hodin! 

http://www.open-english.cz/
https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk
https://easylingo.cz/7-tajemstvi/?a_box=5zq3fnzu&a_cha=ebk

