
 
 

Lyže, lyžování aneb slovíčka na sjezdovku  

Chystáte se letos na lyže do zahraničí? Pak by se Vám mohly hodit následující slovíčka :) 

ski slope sjezdovka lose ztratit 

glacier horský ledovec lost property ztráty a nálezy 

ice led ski waxing voskování lyží 

snow sníh ski adjustment seřízení lyží 

avalanche lavina mountain rescue horská služba 

avalanche danger lavinové nebezpečí snowmobile sněžný skútr 

chair lift sedačková lanovka injury zranění 

ski lift vlek broken leg zlomená noha 

ski pass permanentka sprained ankle vyvrtnutý kotník 

1 day ski pass jednodenní permanentka warning varování 

morning ski pass dopolední permanentka dangerous  nebezpečný 

afternoon ski pass odpolední permanentka careful opatrný 

blizzard vánice Mountain Resort horské středisko 

skis lyže adult dospělý 

ski poles hůlky senior důchodce 

ski boots lyžáky downhill dolů 

skier lyžař uphill nahoru 

helmet helma surface povrch 

ski set lyžařské vybavení unlimited access neomezený přístup 

ski school lyžařská škola insurance pojištění 

have an accident mít nehodu discount sleva 

lift ticket jízdenka na vlek equipment vybavení 

schedule jízdní řád cross country skiing běžkování 

obey instructions dodržovat pokyny down hill skiing sjezdové lyžování 

rent  půjčit, pronajmout si including včetně 

ski rental půjčovna lyží peak vrchol 

Příklady použití a fráze: 

How much is the morning ski pass, please? Kolik stojí dopolední permanentka? 

Can I pay by credit card? Mohu platit platební kartou? 

 

This ski lift is out of order. Tento vlek je mimo provoz. 

Till what time is the lift working today? Do kolika jezdí vlek? 

Where could/can I rent ski equipment? Kde bych si mohl vypůjčit lyžařské vybavení? 

How much is it to rent a ski set for one day? Kolik stojí vypůjčení lyžařského setu na jeden den? 

Does it include a helmet? Je to včetně helmy? 



Do you have insurance? Máte pojištění? 

 

Unfortunately, your skipass is not valid. Bohužel, vaše permice je neplatná. 

 

I have lost my wallet. Ztratil jsem pěněženku. 

 

I have got lost. Ztratil jsem se. 

 

Where is the nearest restroom? Kde jsou nejbližší toalety? 

 

Watch out! Dávej pozor! (rychlé varování) 

What´s happened? Co se stalo? 

 

I´m injured. I think I have sprained my ankle. Jsem zraněná. Myslím, že jsem si vyvrkla kotník.  

 

What is the lift schedule? Jak jezdí vlek?  

 

Be careful. The surface is icy. Buďte opatrní. Na povrchu je ledovka. 

Krátké rozhovory:Krátké rozhovory:Krátké rozhovory:Krátké rozhovory:    

A: Hello, how much is a one day ski pass, please? Dobrý den, kolik stojí jednodenní permanentka? 

B: It is 35 euros. Stojí 35 euro.  

A: OK. Can I pay by credit card? Dobře, mohu platit platební kartou? 

B: Yes, of course. Ano, samozřejmě. 

... 

A: Hello, I would like to rent a ski set. Dobrý den, rád bych si půjčil lyžařské vybavení. 

B: OK, it is 15 euros per day. If you rent it for 2 days, it is 28 euros. How many days do you need it 
for? Dobře. Je to za 15 euro na den. Pokud si ho půjčíte na dva dny, bude to za 28 eur. Na kolik dní to 

potřebujete?  

A: Just for today. Thank you. Jen na jeden den. Děkuji.  

B: All right. Would you like ski goggles as well? Dobře, budete chtít také lyžařské brýle? 

A: Yes, please. Ano, prosím. 

... 

A: Hi! Where can I have my skis adjusted, please? Dobrý den, kde si mohu nechat seřídit lyže? 

B: Well, there is a ski rental over there. I am sure, they will help you. Támhle je půjčovna lyží. Jsem si 

jistý, že vám tam pomohou.  

A: Thank you very much. Moc vám děkuji. 

B: You are welcome. Nemáte zač.  

Copyright© LITE 2017. All Rights Reserved. 


