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air hostess  letuška 
air terminal (in town)  stanoviště autobusů letecké společnosti v centru 

města  
airborne  ve vzduchu, v letadle; roznášený vzduchem 
airbus  airbus (velké dopravní letadlo) 
aircraft  letadlo, letadla 
airliner  dopravní letadlo (létající na pravidelné lince) 
airsick  trpící nevolností v letadle 
arrival board  tabule s údaji o příjezdech n. příletech  
baggage reclaim  vyzvedávání zavazadel po přistání letadla 
board the plane  nastoupit do letadla 
boarding card  palubní lístek  
Bring your seats to the full upright position.  Uveďte sedadla do svislé polohy. 
bucket shop  pokoutní cestovní  kancelář prodávající levné letenky 
budget flight  cenově výhodný let 
bumpy flight  neklidný let 
bumpy journey   kodrcavá cesta 
bumpy ride   kodrcavá jízda 
business class  byznys třída (v letadle) 
cabin crew  posádka letadla, která se stará o cestující 
captain  hlavní pilot; kapitán 
carton of cigarettes   kartón cigaret 
charter  pronájem lodi nebo letadla 
check-in counter  přepážka, kde se přihlásíte (v hotelu, na letišti) 
climb   lézt; stoupat 
club class  první třída (v letadle) 
cockpit  kabina pilota, sedadlo řidiče 
delayed  zpožděný 
departure board  tabule s údaji o odjezdech n. odletech 
departure lounge  odletová hala (na letišti) 
discount ticket   zlevněná jízdenka n. letenka 
diverted to ... 


(letadlo) odkloněno na (jiné místo přistání) 

domestic flight  vnitrostátní let 
duty-free  osvobozený od cla, bezcelní 
economy class  turistická třída 
exceed   překonat, přesáhnout, překročit 
Extinguish your cigarettes.  Uhaste cigarety. 
fasten your seat belts  připoutejte se 
flight attendant  letuška, steward 
fuselage  trup letadla 
have one’s flight called  vyčkat hlášení o odletu 
held in the stack  čekat na povolení k přistání 
helicopter  vrtulník, helikoptéra 
hijack  přepadnout a unést (často pod hrozbou zabití rukojmí) 
hostage  rukojmí 
in-flight entertainment  zábava během letu 
jet engines  tryskové, proudové motory 
jumbo jet  obří tryskový (proudový) letoun 
light plane  lehké letadlo 
light refreshments  lehké občerstvení 
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long-term car park  dlouhodobé parkoviště 
lose height  ztrácet, ztratit výšku 
major carrier  významná letecká dopravní společnost 
Make your way to ...  Vydejte se ... Běžte k ... 
mid-air collision  srážka vysoko nad zemí 
national airline  národní letecká společnost; vnitrostátní letecká linka 
on takeoff  na rozjezdové dráze před odletem 
on the approach  stav před povolením k přistání 
overbooked flight  let, pro který bylo rezervováno více míst, než kolik je 

k dispozici 
Place all metal objects in the tray.  Položte všechny kovové předměty na podnos. 
plane crash  letecké neštěstí, zřícení letadla 
reclining seat  sedadlo se sklápěcím opěradlem 
safety features of this aircraft  bezpečnostní prvky tohoto letounu 
security check  bezpečnostní (osobní) prohlídka (zvl. na letišti) 
short-haul transport 


doprava na krátké vzdálenosti 

smooth journey  klidná cesta 
step through the metal detector  projít detektorem kovů 
steward   stevard 
stewardess  letuška 
STOL (short takeoff and landing)  rychlý start a přistání 
supersonic transport  doprava nadzvukovými letadly 
taken hostage  vzat jako rukojmí 
the flight has been overbooked   na let bylo prodáno více letenek, než kolik je 

k dispozici míst 
touch down  přistát; přistání 
transit lounge  tranzitní hala na letišti 
turbo-prop  turbovrtulový 
turbulence  turbulence, vířivost; neklid, vzrušení 
Welcome on board.   Vítejte na palubě. 
well-founded   odůvodněný, opodstatněný 
will be delayed by ...  bude opožděn o ... 
window or aisle seat  sedadlo u okna nebo do uličky 

 


