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Anglické fráze v hotelu 
 
 

Nápisy Notices 

Ubytování se snídaní Bed and Breakfast/B&B 

Apartmán s vlastním stravováním Self-catering apartment 

Penzion Guest House 

Mládežnická ubytovna Youth hostel 

Ubytování s polopenzí Half board accommodation 

Ubytování s plnou penzí Full board accommodation 

Volné pokoje Vacancies/Free rooms 

Plně obsazeno Fully booked 

  

Rezervace Reservation/Booking 

Chtěl bych si udělat rezervaci. I'd like to make a reservation. 

Mohl bych si zamluvit dva pokoje ve vašem hotelu?  Could I book two rooms at your hotel? 

Máte volné pokoje? Do you have any vacancies/free rooms? 

Chci nocleh se snídaní. I want a bed and breakfast. 

V ceně je zahrnuta snídaně. The price includes breakfast. 

Mohu dostat jednolůžkový pokoj s koupelnou? Can I have a single room with bath? 

dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a double room 

dvoulůžkový pokoj s oddělenými postelemi a twin room 

třílůžkový pokoj a triple room 

čtyřlůžkový pokoj a four-bedded room 

pokoj s příslušenstvím an en-suite room 

pokoj se společnou koupelnou a room with a shared bathroom 

pokoj s vyhlídkou na moře a room with a seaview 

pokoj s okny do dvora a room facing the backyard 

Chtěl bych pokoj s balkónem. I'd like a room with a balcony. 

Nemáte levnější pokoj? Have you got any cheaper room? 

Máte větší pokoje? Have you got any larger rooms? 

Mohli bychom dostat přistýlku? Could we have an extra bed? 

Chtěli bychom tu zůstat tři dny. We'd like to stay here for three days. 

Kolik stojí ten pokoj? What's the price of the room, please? 

Dvacet liber na noc. Twenty pounds per night. 

Mohl bych ho vidět? Could I see it? 

Ano, vezmu si ho. Yes, I'll take it. 

  

Vybavení Facilities 

Máte přístup k internetu? Do you have an internet access? 

Je váš hotel bezbariérový? Does your hotel have a wheelchair access? 

Máte parkoviště? Do you have a car park? 

Kde se dá parkovat? Where can I park? 

Máte volnou garáž? Have you got free garage space? 

Jsou ve vašem hotelu povolena domácí zvířata? Are pets allowed at your hotel? 

Je ve vašem hotelu k dispozici venkovní bazén? Is there an outdoor swimming pool available at  

 your hotel? 

Můžeme využívat krytý bazén? Can we use the indoor swimming pool? 
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Při příjezdu At the arrival 

Rezervoval jsem si pokoj/apartmán. I've booked a room/an apartment. 

Váš průkaz totožnosti, prosím. Your identity certificate /card/, please. 

Číslo vašeho apartmánu je 76. Your apartment number is 76. 

Váš pokoj je v pátém patře. Your room is on the fifth floor. 

Tady je váš klíč. Here's your key. 

Máme polopenzi/plnou penzi. We have half board/full board. 

V kolik hodin se podává What time do you serve 

snídaně/oběd/večeře? breakfast/lunch/dinner? 

Mám zaplatit hned nebo při odjezdu? Shall I pay now or when I leave? 

Mohl bych si objednat buzení  Could I have a wake-up call  

telefonem na osm hodin?  at eight o'clock? 

 

V kolik hodin musím uvolnit pokoj? By what time do I have to check out? 

Kde je prosím výtah? Where is a lift/elevator please? (Br./Am.) 

Výtah je na konci této chodby. The lift/elevator is at the end of this corridor.  

  

Při potížích In trouble 

Chci mluvit s vedoucím. I want to speak to the manager. 

Pokoj jsem nalezl v nepořádku. I found my room in a mess. 

Nebylo vyměněno ložní prádlo. The bed linen has not been changed. 

Neteče teplá voda. There's no hot water. 

Je ucpané umyvadlo. The washbasin's blocked. 

Světla v mém pokoji nesvítí. The lights in my room aren't working. 

V mém pokoji nefunguje topení. The heating's broken in my room. 

Můj pokoj nebyl uklizen. My room hasn't been made up. 

Není tam žádný toaletní papír. There's no toilet paper. 

Nejsou tam čisté ručníky.  There are no clean towels. 

Výtah nefunguje. The lift is out of order. 

  

Při odjezdu At the departure 

Rád bych zaplatil účet. I'd like to pay my bill. 

Budu platit v hotovosti. I'll pay in cash. 

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

Použil jste minibar? Have you used the minibar? 

Mohu prosím dostat stvrzenku? Can I have a receipt, please? 

Mohu si nechat zavazadla v recepci? May I leave my luggage at the reception? 


