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aristocrat’s house  šlechtický dům 
art treasure  umělecký poklad 
attractiveness  půvab; přitažlivost 
background research  příprava; shromažďování informací 
battleground  bojiště 
building of historical significance  historicky významná stavba 
burgher’s house  měšťanský dům 
cause more harm than good  způsobit víc škody než užitku 
certainty  jistota 
clubland  městská část, v níž jsou kluby, zejm. v Londýně 
compound  směs, složení; spojení 
courier  průvodce zahraniční skupiny turistů; kurýr 
cultural heritage  kulturní dědictví 
deal with a situation  vypořádat se se situací 
desensitisation  únava, nezájem při prohlížení památek; znecitlivění, 

snížení citlivosti 
disaster       neštěstí 
driving up prices  zvyšování cen 
fascination  půvab, kouzlo 
field guide to plants or animals  atlas rostlin nebo zvířat 
fine residence  krásná, luxusní budova 
Florence        Florencie 
foreign currency  cizí měna 
formal gardens  okrasné zahrady 
gift shop  obchod se suvenýry 
go clubbing  vyrazit do klubu 
gondolas       gondoly 
guide book  průvodce  
guided tours   prohlídka s výkladem průvodce 
have a reputation for st  být pověstný něčím 
heat       horko, vedro 
historical re-enactment  znázornění historických událostí v dobových kostýmech 

(např. Bitva u Slavkova)  
historical skyline  historická silueta města, panorama 
homes of the famous  domy slavných 
lack fresh air   pociťovat nedostatek čerstvého vzduchu 
local knowledge  znalost místních poměrů 
lookout tower  rozhledna, vyhlídková věž 
main concern   hlavní zájem 
mansion  velký obytný dům, panské sídlo, zámek 
medi(a)eval  středověký 
meet one’s needs with limited 
resources 

 uspokojit něčí potřeby z omezených zdrojů 

memorial  památník, pomník  
mistake st for st else  splést si něco s něčím 
modern building of particular 
architectural interest 

 moderní stavba mimořádného architektonického 
významu 

national park  národní park 
national treasure  národní poklad 
need a rest  potřebovat odpočinek 
objective  cíl; plán; úkol 
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off the beaten track  mimo hlavní turistické trasy 
old-fashioned charm   kouzlo starobylosti 
on a guided coach tour  na autokarovém zájezdě s průvodcem 
ornamental gardens  okrasné zahrady 
overload  přetížení 
package tour  turistický zájezd s programem, jehož cena zahrnuje vše 
panorama  vyhlídka, rozhled do krajiny, panoráma 
party of tourists  skupina, výprava turistů, účastníci turistického zájezdu 
phrase book  konverzační příručka, slovník frazeologismů 
predict   předvídat 
public buildings  veřejné budovy 
reconstruction of past life  obnovení, rekonstrukce dřívějšího života 
red-light area  čtvrt nevěstinců a prostitutek 
reference library  příruční knihovna 
regret st  litovat něčeho 
reliance  jistota; důvěra, spolehnutí 
remains of old town walls  pozůstatky starých městských hradeb 
resent st  nesnášet něco 
route planning  plánování trasy 
ruins  trosky, zřícenina 
scenic viewpoint  vyhlídka, rozhled do krajiny 
sculptural group  sousoší 
site of (pre)historical interest  historicky významné místo 
special appeal   zvláštní půvab, přitažlivost 
specialist map  speciální mapa 
stately home (GB)  zámek 
swarming with st  být plný něčeho; hemžící se něčím 
temper       povaha; duševní rozpoložení; podrážděnost, rozčilení, 

zlost, vztek 
tiredness  únava 
tourist information  turistické informace 
twisty   klikatý, křivolaký, zatáčející 
twisty street  křivolaká ulice 
vehemently   silně, prudce, důrazně 
ventilation  větrání, ventilace 
vibrant people  lidé plní života 
wander around alone (US) toulat se sám 

winding  klikatý, křivolaký, zatáčející 
works of art  umělecká díla 
 


