
 
 

Winter Holiday (zimní dovolená) 
Slovíčka a nejčastější anglické fráze, která využijete na horách a při zimních radovánkách. 

 mountains  hory  muffler  šála 
 mountain rescue  horská služba  waterproof jacket  nepromokavá bunda 
 sledge  sáňky  tights  punčochy 
 skate  bruslit  cap  čepice 
 iceskating  bruslení na ledě  boots  vysoké boty 
 figure skating  krasobruslení  ski goggles [ˈgɒgəl]  lyžařské brýle 
 cross-country skiing  lyžování (na běžkách)  ski boots  lyžařské boty 
 downhill skiing  lyžování (sjezdové)  ski binding  vázání 
 snowboarding  snowboarding  gloves  rukavice 
 snow  sníh  frozen  zmrzlý 
 slope  sjezdovka, svah  snow chains  sněhové řetězy 

 ski lift  lyžařský vlek  jumper (starter) cables  startovací kabely 
 ski pass  skipas, permanentka  winter tires  zimní pneumatiky 
 snow flakes  sněhové vločky  the weather forecast  předpověď počasí 
 slip  uklouznout  glacier  ledovec 
 slippery  kluzko  avalanche  lavina 
 wet  mokro, mokrý  avalanche danger  lavinové nebezpečí 

 snowball (each other)  koulovat se  first aid   první pomoc  
 snowman  sněhulák  thaw [θɔː]  obleva, tání 

 

Příklady použití a fráze: 

Look! It is snowing. Podívej se! Sněží. 

Watch out! It is slippery. Pozor! Klouže to. 

How much does the ski pass cost? Kolik stojí skipas? 

Where is the nearest ski lift? Kde je nejbližší vlek? 

Is there any ski rental around here? Je tady někde půjčovna lyží? 

I have lost my ski pass. Ztratil jsem skipas. 

We have got lost. Ztratili jsme se. 



Let's make a snowman. Pojďme postavit sněhuláka. 

Ow, it hurts. I think I have broken my leg. Au, to bolí. Myslím, že jsem si zlomil nohu. 

Somebody get help! Sežeňte někdo pomoc! 

 

Car problems 

The road is slippery. Silnice je kluzká. 

You are going to need snow chains. Budete potřebovat sněhové řetězy. 

Our car doesn't start. Could I borrow your jumper cables please? Naše auto nestartuje. Mohl bych 
si půjčit startovací kabely? 

My car has broken down. Can you call me a towing service please? Mám rozbité auto. Můžete mi 
zavolat odtahovou službu prosím? 

The road is closed. Silnice je uzavřená. 

We can't go this way. The snow is too deep.  Nemůžeme jet tudy. Sníh je příliš hluboký. 

 

Weather conditions 

What are the weather conditions like in the mountains? Jaké jsou povětrnostní podmínky na horách? 

We are expecting perfect snow conditions for skiing and snowboarding. Očekáváme výborné 
sněhové podmínky pro lyžování a snowboarding. 

Beware of avalanches. Dávejte pozor na laviny. 

The avalanche danger is increasing. Lavinové nebezpečí se zvyšuje. 

Do you know the weather forecast for tomorrow? Znáš předpověď počasí na zítra? 

It's going to snow. Bude sněžit. 

It's a bit chilly. Je trochu chladno. 

It's freezing. Let's find a cosy pub. Mrzne. Pojďme najít útulnou hospodu. 

Could I have one glass of mulled wine? Mohl bych si dát jedno svařené víno? 
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