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ЗНАКОМСТВО, ПРИВЕТСТВИЕ

Здрáвствуйте!
[zdrástvujt’ә]
Dobrý den! Zdravím!

Дóброе утро!
[dóbrәjә útrә]
Dobré ráno!
Дóбрый день!
[dóbryj d’én’]
Dobrý den!
Дóбрый вечер!
[dóbryj v’éčәr]
Dobrý večer!

Как (у вас/у тебя) делá?
[kak (u vas/u t’ib’á) d’ilá]
Jak se máte/máš?
Привет!
[pr’iv’ét]
Ahoj!

Отлично.
[atl’íčnә]
Výborně.
Как вас/тебя зовут?
[kak vas/t’ib’á zavút]
Jak se jmenujete/jmenuješ?

Хорошó. 
[chәrašó]
Dobře.

Так себе.
[tak s’ib’é]
Jakžtakž.

Не óчень.
[n’ióčәn’]
Nic moc.

Меня зовут... 
[m’in’á zavút]
Jmenuji se…

Óчень приятно.
[óčәn’ pr’ijátnә]
Moc mě těší.
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SEZNÁMENÍ, POZDRAVY

Я/Мы из Чехии.
[ja/my is čéch’iji]
Jsem/Jsme z Česka.
Откуда вы/ты?
[atkúdә vy/ty]
Odkud jste/jsi?

До свидáния!
[dasv’idán’ijә]
Na shledanou!
Покá!
[paká]
Ahoj! (při loučení)

Всегó хорóшего!
[fs’ivó charóšәvә]
До встречи! Mějte se hezky!
[dafstřéči]
Na viděnou!
Извините.
[izv’in’ít’ә]
Promiňte.

Спасибо.
[spas’íbә]
Děkuji.

Да.
[da]
Ano.

Пожáлуйста.
[pažálstә]
Prosím.
Не знáю.
[n’iznáju]
Nevím.
Нет.
[n’et]
Ne.
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ПРОБЛЕМЫ С ПОНИМÁНИЕМ

Извините, я вас не понимáю.
Promiňte, nerozumím vám.

Что вы сказáли?
Co jste to říkal?

Я не говорю по-русски/по-английски/по-чешски.
Nemluvím rusky/anglicky/česky.

Я плóхо говорю по-русски/по-английски/по-чешски.
Mluvím špatně rusky/anglicky/česky.
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PROBLÉMY S POROZUMĚNÍM

Вы говорите по-чешски/по-английски?
Mluvíte česky/anglicky?

Напишите это, пожáлуйста.
Napište to, prosím.

Пожáлуйста, говорите медленнее.
Mluvte, prosím, pomaleji.

Пожáлуйста, повторите.
Zopakujte to, prosím.

Что это знáчит?
Co to znamená?
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В АЭРОПОРТУ (В ЗАЛЕ ВЫЛЕТА)

кóмната мáтери и ребёнка
[kómnәtә mát’ir’i i r’ib’ónkә]
místnost pro matky s dětmi
металлодетéктор
[m’itállәdetéktәr]
detekční rám
выход
[výchәt]
brána

тамóженный контрóль
[tamóžәnnyj kantról’]
celní kontrola

пáспортный контрóль
[páspәrtnyj kantról’]
pasová kontrola
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стóйка/киóск саморегистрáции
[stójkә, k’iósk sәmәr’ig’istrácyji]
samoodbavovací kiosek

NA LETIŠTI (ODLETOVÁ HALA)

стóйка регистрáции
[stójkә r’ig’istrácyji]
odbavovací přepážka

таблó рéйсов
[tabló r’éjsәf]
letový řád

Y

ODLET

пассажир 
[pәsažýr]
pasažér
авиабилéт
[av’iәb’il’ét]
letenka
посáдочный
талóн
[pasádәčnyj talón]
palubní lístek

виза
[v’ízә]
vízum
багáж
[bagáš]
zavazadla

багáжная тележка
[bagážnәjә t’il’éškә]
vozík na zavazadla

ручнáя кладь
[ručnájә klať]
příruční (kabinové) zavazadlo
загранпáспорт
[zәgranpáspәrt]
cestovní pas
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В АЭРОПОРТУ (В ЗАЛЕ ВЫЛЕТА)

Скажите, пожáлуйста, где выход на
посáдку для рéйса в Прáгу.
Potřebuji zjistit, jaká brána je určena pro
let do Prahy.

Здрáвствуйте, вот мой авиабилéт и пáспорт.
Dobrý den, tady je moje letenka a pas.
У меня тóлько ручнáя кладь.
Mám pouze příruční zavazadlo.
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Извините, где нахóдится таблó
с расписáнием рéйсов?
Kde prosím najdu tabuli s odlety?

Мóжно этот чемодáн взять на борт?
Můžu si tento kufr vzít do letadla?

NA LETIŠTI (ODLETOVÁ HALA)

Извините, где мне мóжно
зарегистрироваться самостоятельно?
Promiňte, kde se mohu odbavit sám?
Стóйки самостоятельной регистрáции
нахóдятся на 2 этажé Терминáла F.
Samoodbavovací kiosek se nachází v 1. patře
terminálu F.

Ваш багáж на два килогрáмма
превышáет лимит, вам придётся
доплатить.
Vaše zavazadlo je dvě kila nad váhovým
limitem, musíte ještě doplatit.

У меня негабаритный багáж, кудá мне
обратиться?
Mám nadrozměrná zavazadla, kde to mám vyřešit?
Зарегистрировать багáж мóжно
на стóйке регистрáции рéйса или
на стóйке drop-off.
Odbavit zavazadla je možné u odbavovací
přepážky nebo u přepážky drop-off.

Саморегистрáция возмóжна тóлько для
пассажиров с электрóнными билéтами. 
Samoodbavování je možné pouze pro pasažéry
s elektronickou letenkou.
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В АЭРОПОРТУ (В ЗАЛЕ ПРИЛЁТА)

выход
[výchәt]
východ

прокáт/aренда
автомобилей
[prakát, ar’éndә
aftәmab’íl’әj]
autopůjčovna

VÝC HOD

кáмера хранéния багажá
[kám’irә chran’én’ijә bәgažá]
úschovna zavazadel

VÝ
Í
PŘ

JE

паркóвка
[parkófkә]
parkoviště

DE

J

M

чемодан
[čimadán]
kufr

выдача багажá
[výdәčә bәgažá]
výdejna zavazadel

лéнта транспортёра
[l’éntә trәnspart’órә]
zavazadlový pás
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NA LETIŠTI (PŘÍLETOVÁ HALA)

стоянка такси
[stajánkә taxí]
stanoviště taxíků

автóбусная останóвка
[aftóbusnәjә astanófkә]
zastávka autobusů

туалéты
[tual’éty] 
toalety

транзит
[tranz’ít]
tranzit

TRANZ

IT

спрáвочное
бюрó
[správәčnәjә b’uró]
informace

пункт обмéна валют
[punkt abm’énә val’út]
směnárna
банкомáт
[bәnkamát]
bankomat
эскалáтор
[eskalátәr]
eskalátor
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В АЭРОПОРТУ (В ЗАЛЕ ПРИЛЁТА)

На какую лéнту привезут багáж с рéйса из Прáги?
Na který pás přijdou zavazadla z letu z Prahy?

У меня пересáдка на рейс в
Тóкио. Где транзитная зóна?
Přestupuji na let do Tokia. Kde prosím
najdu tranzitní zónu?

Мой рейс прибыл с опоздáнием. Я ещё успéю
на самолёт в Пекин?
Můj let byl opožděn, stihnu ještě letadlo do Pekingu?

Мне повредили багáж, кудá мне мóжно обратиться?
Mám poškozené zavazadlo, na koho se mám obrátit?

У меня потерялся чемодáн.
Ztratil se mi kufr.
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NA LETIŠTI (PŘÍLETOVÁ HALA)

Как мне добрáться до гóрода?
Jak se dostanu do města?

Где мне купить билéт?
Kde koupím jízdenku?

Где мóжно взять машину напрокáт?
Kde si mohu půjčit auto?

Мне нужно такси.
Potřebuji taxík.

Мне нужно поменять дéньги.
Potřebuji si vyměnit peníze.

15

В САМОЛЁТЕ

спасáтельный жилет
[spasát’il’nyj žyl’ét]
záchranná vesta
кислородная мáска
[k’islaródnәjә máskә]
kyslíková maska
экрáн
[ikrán]
obrazovka

стюардесса
[st’uardéssә]
letuška

аварийный выход
[avar’íjnyj výchәt]
únikový východ
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ремень безопáсности
[r’im’én’ b’izapásnәst’i] 
bezpečnostní pás

V LETADLE

багáжная полка
[bagážnәjә pólkә]
úložný prostor
пассажир
[pәsažýr]
pasažér
иллюминáтор
[il’um’inátәr]
okénko

проход
[prachót]
ulička

столик
[stól’ik]
stolek

сиденье
[s’id’én’jә]
sedadlo
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В САМОЛЁТЕ

Что будете пить? Чай или кофе?
Co si dáte k pití? Čaj nebo kávu?
Я буду...
Dám si…
Принесите мне, пожáлуйcта, воды без газа.
Přineste mi prosím neperlivou vodu.

Можно мне газету?
Mohu poprosit o noviny?

Я бы хотел попросить одеяло и подушку.
Chtěl bych požádat o deku a polštář.
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V LETADLE

Когдá мы приземлимся?
Kdy přistaneme?

Не знáете, какáя там погода?
Nevíte, jaké je tam počasí?

Мне плохо, у вас есть что-нибудь от тошноты?
Je mi zle, máte něco proti nevolnosti?

Извините, я не знáю, где включáется лáмпа.
Promiňte, nevím, kde se zapíná lampička.

19

НА ВОКЗАЛЕ

платформа
[platfórmә]
nástupiště

локомотив
[lәkәmat’íf]
lokomotiva

буфет
[buf’ét]
občerstvení

спáльный вагон
[spál’nyj vagón]
lůžkový vůz

POZOR!

кáсса
[kássә]
pokladna

OD JE ZD

15 : 00

LI

CI
E
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туалеты
[tual’éty]
toalety

пункт/отделение полиции
[punkt, add’il’én’ijә pal’ícyjә]
policejní stanice
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расписáние
[rәsp’isán’ijә]
jízdní řád

газетный киоск
[gaz’étnyj k’iósk]
stánek s novinami

VLAK

P

