
Lekce 22
Cestujeme

22.1 Struktury

Jak se dostanu na náměstí?
Musíte přestoupit.
Nastupuju v Zastávce, vystupuju v Brně.

Ujel mi vlak, ale stihl jsem autobus.
Půjdu k němu na návštěvu.
Přejdete křižovatku.

22.2 Texty, dialogy

Text 1
 Čím jezdíme ve městě?

Ve městě jezdíme trolejbusem, autobusem nebo tramvají. V Praze můžeme jezdit i metrem. Metro 
má tři trasy – A, B, C. Když chceme někam jet, potřebujeme jízdenku. Na stanici autobusu nebo 
tramvaje čteme jízdní řád. Větší města mají autobusové a vlakové nádraží. Odjezdy vlaků a autobu-
sů najdeme také na internetu. V malém městě chodíme pěšky nebo můžeme jezdit na kole.

Otázky:

1. Čím jezdíme ve městě?
2. Kde jezdí metro?
3. Kdy a kde čteme jízdní řád?
4. Jaká nádraží jsou ve městě?

5. Co můžeme najít na internetu?
6. Čím jezdíme v malém městě?
7. Čím jezdíte vy?

Dialog 1
Boris, žena v informační kanceláři

Boris chtěl jet za kamarádem do Třeboně. Nevěděl, kdy jede vlak. 
Zeptal se v informační kanceláři na nádraží.
Boris: Dobrý den. Prosím vás, v kolik hodin jede vlak do Třeboně?
Žena: Kdy chcete jet?
Boris: Zítra ráno.
Žena:  V 7, 25 jede rychlík do Českých Budějovic. Tam budete v 11, 50. 

Musíte přestoupit na osobní vlak do Třeboně. Budete čekat asi 10 minut. 
Boris: Za jak dlouho budu v Třeboni?
Žena: Přijedete tam o půl jedné.
Boris: A jede ten vlak i v neděli?
Žena: Jezdí každý den.
Boris: Děkuju vám.
Žena: Není zač.

Kniha_bez klice.indb   347Kniha_bez klice.indb   347 11.4.2008   12:34:2811.4.2008   12:34:28

347



LEKCE 22 | Cestujeme 348

Dialog 2
Boris, paní v pokladně

Boris si kupuje jízdenku.
Boris:  Chtěl bych jízdenku do Třeboně.
Pokladní:  Máte nějakou slevu?
Boris:  Ne.
Pokladní:  Bude to 95 korun.

Text 2
Boris přišel na nástupiště, odkud odjížděl jeho vlak. Vlak měl zpoždění. Přijel za půl hodiny. 
Boris nastoupil do vlaku a našel si volné místo. Cesta se mu líbila. Vystoupil v Českých Budě-
jovicích. Zjistil, že vlak do Třeboně už odjel. Stihl ale autobus ve 13 hodin. Ten v Třeboni také 
zastavuje. Boris vystoupil na zastávce autobusu. Kamarád tam na něho nečekal. Čekal u vlaku. 
Boris se musel proto zeptat na cestu.

         Metodika M1

1. Kam chce jet Boris a proč?
2. Koho a na co se ptá?
3. Co a kde kupuje? 
4. Kde čeká Boris?
5. Přijel vlak včas?

6. Za jak dlouho bude Boris v Třeboni?
7. Co musí udělat v Českých Budějovicích?
8. Čekal na něho na zastávce kamarád?
9. Co Boris potřeboval vědět?
10. Kdo mu pomohl?

Dialog 3
Boris, paní

Boris: Dobrý den. Nevíte, jak se dostanu k zámku?
Paní: Ano, vím. Znáte trochu Třeboň?
Boris: Ještě jsem tady nebyl. Ale kamarád říkal, že bydlí naproti zámku.
Paní:   Aha. Půjdete rovně asi 200 metrů. Přijdete na křižovatku, potom půjdete doprava 

kolem stadionu. Vlevo uvidíte park. Přejdete silnici. Půjdete rovně a přijdete k zámku. 
Rozuměl jste mi?

Boris: Myslím, že ano.
Paní: Můžete se také podívat na plán města. Je na velké tabuli na začátku parku.
Boris: Děkuji, moc jste mi pomohla.

Otázky:
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Cvičení

22.2.1 Doplňte vhodná slova do dialogů:

a) Boris, žena v informační kanceláři

 B: Dobrý den. ..................... vás, v kolik hodin ..................... vlak do Třeboně?

Ž: ..................... chcete jet?

B: Zítra ráno.

Ž:  ..................... 7, 25 jede rychlík do Českých Budějovic. Tam ..................... v 11, 50. 

Musíte ..................... na vlak do Třeboně. Budete čekat asi 10 minut. 

B: A jede ten vlak i v neděli?

Ž: Jezdí ..................... den.

B: Děkuju vám.

Ž:  ..................... ..................... .

b) Boris, paní v pokladně

 B: Chtěl bych ..................... do Třeboně.

P: Máte ..................... slevu?

B: Ne.

P: ..................... to 95 korun.

c) Boris, paní

 B:  Dobrý den.  ..................... , jak se ..................... k zámku?

P:  Ano, vím. ..................... trochu Třeboň?

B:  Ještě jsem tady ..................... . Ale kamarád ..................... , že bydlí naproti zámku.

P:  Půjdete rovně asi 200 metrů. Přijdete na křižovatku, potom ..................... doprava kolem 

stadionu. Vlevo ..................... park. ..................... silnici. Půjdete rovně a přijdete ..................... 

zámku. Rozuměl jste ..................... ?

B: Myslím, že ano.

P: Můžete se také ..................... na plán města. Je na velké tabuli na začátku parku.

B: Děkuji, moc jste mi ..................... .
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22.2.2 Doplňte do vět vhodné slovo:

1. U pokladny si koupíme ..................... 

2. Ali ..................... do vlaku a našel si volné ..................... .

3. Vlak přijede až za 20 minut, má ..................... 

4. Autobus zastavuje na ..................... .

5. Na nádraží jsem přišel pozdě a vlak mi ..................... .

6. Když chceme vědět, kdy jede autobus, čteme ..................... ..................... .

7. Vlak do Zastávky ..................... každou hodinu.

8. Platím míň za jízdenku, protože jsem student. Mám ..................... .

9. V Třeboni je ..................... i ..................... nádraží.

22.2.3 Vyprávějte Borisův příběh.

čekárna
další
doleva
doprava
dvoulůžkový pokoj
jdu, inf. jít (naproti)
jezdím, inf. jezdit
jízdenka
kolem
křižovatka
najdu, inf. najít
naproti
nastoupím, 
   inf. nastoupit
nástupiště
nastupuju, 
   inf. nastupovat
naštěstí
osobní vlak
pokladna
přejdu, inf. přejít

přestoupím, 
   inf. přestoupit
přestupuju, 
   inf. přestupovat
rovně
rozbitý
rychlík
sleva
stačí (3. os. sg.), 
   inf. stačit
stanice
stihnu, inf. stihnout
topení
trolejbus
ubytování
ubytuju se, 
   inf. ubytovat se
ujedu, inf. ujet
ulice
včas
věc

vesnice
volný
vystoupím, 
   inf. vystoupit
vystupuju, 
   inf. vystupovat
začátek
zahnu, inf. zahnout
zámek
zaspím, inf. zaspat
zastavím, inf. zastavit
zastávka
zastavuju, 
   inf. zastavovat
zavolám, inf. zavolat
zeptám se,
    inf. zeptat se

(na cestu)
zmrzlý
zpoždění

22.3 Slovní zásoba
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22.4 Gramatika

stihnout zeptat se přejít najít

já stihnu zeptám se přejdu najdu

ty stihneš zeptáš se přejdeš najdeš

on, ona stihne zeptá se přejde najde

my stihneme zeptáme se přejdeme najdeme

vy stihnete zeptáte se přejdete najdete

oni stihnou zeptají se přejdou najdou

L-forma

stihl /
a/i/y

zeptal/
a/i/y se

přešel/
přešla/i/y

našel/
našla/i/y

teď včera zítra

přestupovat přestupuju přestupoval jsem budu přestupovat

přestoupit - přestoupil jsem přestoupím

Další slovesa s akuzativem
Boris se musí zeptat na cestu.
Nemůžu najít tu knihu. Nevím, kde je!
Přejdete silnici a půjdete doleva.

Slovesa jít s prefi xy
Přijdu do školy v 8 hodin.
Odejdu ze školy odpoledne. 
Musíme přejít silnici.

Nová slovesa

přestupovat vystupovat nastupovat zastavovat nastoupit vystoupit jezdit

já přestupuju vystupuju nastupuju zastavuju nastoupím vystoupím jezdím

ty přestupuješ vystupuješ nastupuješ zastavuješ nastoupíš vystoupíš jezdíš

on, ona přestupuje vystupuje nastupuje zastavuje nastoupí vystoupí jezdí

my přestupujeme vystupujeme nastupujeme zastavujeme nastoupíme vystoupíme jezdíme

vy přestupujete vystupujete nastupujete zastavujete nastoupíte vystoupíte jezdíte

oni, ony přestupujou vystupujou nastupujou zastavujou nastoupí vystoupí jezdí

L-forma

přestupoval/
a/i/y

vystupoval/
a/i/y

nastupoval/
a/i/y

zastavoval/
a/i/y

nastoupil/
a/i/y

vystoupil/
a/i/y

jezdil/
a/i/y
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Předložka kolem 

Šli jsme
Jeli

kolem obchodu
kostela
školy
restaurace
kanceláře
města
náměstí

Když jdeme do školy, jdeme kolem nádraží.
Na procházku chodíme kolem řeky.

Genitiv singuláru adjektiv

Byl jsem
Bydlím 

u
blízko

českého kamaráda.
dobrého lékaře.
české kamarádky.
nové restaurace.
Národního divadla.
Václavského náměstí.

Předložka k+místo

Jdu k
ke

obchodu
kostelu

ke
k
ke

škole
restauraci
kanceláři

k
k

městu
náměstí

Jdu k pokladně. 
Jdu k poště.
Jdu k bance.
Jdu k řece.

!

         Metodika M2

Dativ zájmen po předložce

já ke mně

ty k tobě

on, ono k němu

ona k ní

my k nám

vy k vám

oni, ony k nim

Vidím ho. Jdu k němu.
Znám ji. Jdu k ní.
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Cvičení

22.4.1 Doplňte sloveso ve správném tvaru:

1. přestupovat: Když jsme jeli do Tábora, .................... .......... v Jihlavě.

2. jezdit: Ten rychlík .................... každý den.

3. stačit: Pojedete čtyři zastávky, .................... vám jízdenka za 8 korun.

4. zeptat se: Irino, .................... na cestu?

5. stihnout: Zaspala jsem a bohužel jsem .................... vlak.

6. vystoupit: Za hodinu .................... v Českých Budějovicích.

7. ujet: Vlak měl zpoždění a autobus mi .................... .

8. zastavovat: Tady není zastávka. Autobus tady .................... .

9. nastupovat: Když si chceme koupit jízdenku v trolejbusu, .................... vpředu.

10.  vystupovat, vystoupit: Každý den Marta .................... na stanici Hlavní nádraží, 

ale dnes .................... na zastávce Nové sady.

22.4.2 Doplňte správná slovesa do následujících vět:

přestoupit
jezdit
odjíždět

stihnout
zeptat se
být

ujet
přijet
přejít

zastavovat
najít

1. Marie .................... často vlakem.

2. Rychlík do Prahy .................... z druhého nástupiště.

3. Ještě jsme tady nikdy .................... , musíme ....................   .................... na cestu.

4. Přišel jsem na nádraží pozdě, autobus mi .................... .

5. Vlak z Berlína .................... za 5 minut na první nástupiště.

6. Ten pán říkal, že musíme .................... silnici a potom jít rovně.

7. Ten rychlík .................... v Zastávce. Musíte jet osobním vlakem.

8. Narmile, víš, že jízdní řád .................... taky na internetu?

9. Vlak měl zpoždění, .................... jsem přestoupit na autobus.

10. Jedu z Brna do Třeboně. Musím .................... v Českých Budějovicích.
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22.4.3 Doplňte slova podle smyslu:

1. Když potřebujeme znát odjezd vlaku, čteme .................... .................... .

2. U pokladny na nádraží kupujeme .................... . Když máme ...................., platíme méně.

3. Vlak měl ...................., a proto přijel o 10 minut později. 

4. Boris .................... do vlaku a našel si volné .................... .

5. Boris v Třeboni ještě nebyl, zeptal se proto na .................... .

6.  .................... do Prahy zastavuje jenom v Pardubicích a Kolíně. 

Jestli chcete vystoupit v Poděbradech, musíte jet .................... vlakem.

22.4.4 Spojte následující substantiva:

učebnice – čeština: učebnice češtiny

a)  zastávka – tramvaj, karta – pojišťovna, čas – odjezd, jízdní řád – autobus, plán – město, kniha 
– kamarád, odjezd – vlak, mapa – Praha, řidič – auto, příjezd – autobus, problém – cizinka, 
kancelář – ředitel, ordinační hodiny – doktor, manželka – bratr, otec – kamarádka; 

b) talíř – polévka, hrnek – čaj, šálek – káva, sklenice – minerálka, deci – víno, půlka – koláč.

22.4.5   K substantivům v genitivu ze cvičení 4 přidejte vhodná adjektiva ze seznamu. 
Spojení pak použijte ve větách:

učebnice – jazyk, anglický: učebnice anglického jazyka
Jdu si koupit učebnici anglického jazyka.

a)  noční, zdravotní, večerní, nový, starý, dobrý, osobní, starý, červený, žlutý, mladý, český, dětský, 
mladší, český

b)  bramborový, ovocný, černý, perlivý, bílý, jahodový

22.4.6 Tvořte věty:

Jdu 
Bydlím
nádraží

do
blízko
u
kolem

velký
zdravotní
autobusové
Národní
špinavá
tramvajová
krásný
moderní
hezký

nemocnice
pojišťovna
divadlo
řeka
zastávka
zámek
knihovna
les
nádraží
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22.4.7 Dokončete věty podle vzoru:

Obchod je naproti supermarketu. Jdu k ……….. . Jdu k obchodu.

1. Pošta je naproti škole. Jdu k .................................................................... .

2. Park je naproti zámku. Jdu k................................................................... .

3. Škola je naproti kinu. Jdu ke ................................................................... .

4. Parkoviště je naproti hotelu. Jdu k .......................................................... .

5. Cukrárna je naproti kostelu. Jdu k .......................................................... .

6. Kostel je naproti divadlu. Jdu ke ............................................................. .

7. Banka je naproti drogerii. Jdu k .............................................................. .

8. Nemocnice je naproti nádraží. Jdu k ....................................................... .

9. Nádraží je naproti středisku. Jdu k .......................................................... .

10. Kancelář je naproti třídě. Jdu ke ........................................................... .

         Metodika M3

22.4.8 Doplňte prepozice k, naproti, od, kolem, na, do, z, u, vedle, blízko, s, za, v, pro, před:

1. Vlak .......... Bratislavy jede .......... 10 minut. Jízdenku koupíte .......... pokladny.

2. Když Tamara jede vlakem .......... Brna, dívá se .......... řeku.  Vlak jede .......... řeky.

3. Odpoledne půjdu koupit .......... kamarádku dárek. 

4. Zítra přijede kamarád .......... Mělníka. Půjdeme spolu .......... kamarádkou Helenou.

5. Dám si presso .......... mlékem .......... kavárně .......... náměstí. Půjdu tam .......... kamarádem.

6. Chtěl bych tě pozvat .......... nám .......... návštěvu. Manželka se .......... tebe těší.

7. Včera jsem odešel .......... školy ve 12 hodin. Musel jsem jít .......... nemocnice.

8. Nevíte, .......... jak dlouho přijede ten vlak? Potřebuju být .......... Praze .......... tři hodiny.

9. Nevíte, kde je nemocnice? Nemocnice je .......... poště.

10. .......... týdnem jsem dostal balík .......... maminky.
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22.4.9 Doplňte správné tvary zájmen:

1. To je naše učitelka. Jdu k .......... na konzultaci.

2. To jsou naše kamarádky. Večer k .......... půjdeme na návštěvu.

3. To je náš doktor. Půjdu k .......... na prohlídku.

4. Ali píše: Ahoj, Narmile! Přijedu k .......... v sobotu odpoledne.

5. Večer budeme v pokoji. Přijdete k ..........?

6. Mám nový byt. Kdy se ke .......... přijdeš podívat?

22.5 Shrnutí

Text

 Problémy na cestě

Jel jsem za kamarádem do vesnice u Mělníka. Ujel mi autobus, protože jsem ráno zaspal. 
Musel jsem mu zavolat, protože na mě čekal na zastávce. Další autobus jel až za dvě hodiny. 
Čekal jsem na nádraží v čekárně, protože venku sněžilo a byla zima. Naštěstí autobus přijel 
včas. Cesta trvala hodinu a půl. Bohužel v autobuse se netopilo, bylo rozbité topení. Bylo mi 

zima a vystoupil jsem úplně zmrzlý. Šli jsme hned do hospody a dali jsme si grog. Snad nebu-

du nachlazený! 

Cvičení

22.5.1 Tvořte otázky k podtrženým slovům:

1. Jel jsem za kamarádem do vesnice u Mělníka. 

2. Ujel mi autobus, protože jsem ráno zaspal. 

3. Kamarád na mě čekal na zastávce.

4. Další autobus jel až za dvě hodiny. 

5. Čekal jsem na nádraží v čekárně, protože venku sněžilo a byla zima.

6. Cesta trvala hodinu a půl.

7. V autobuse se netopilo, bylo rozbité topení.

8. Šli jsme hned do hospody.

9. Dali jsme si grog. 

22.5.2 Přemýšlejte:

Co všechno může být rozbité? 
Co nefunguje?

22.5.3 Vyprávějte příběh podle obrázků v příloze.
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22.5.4 Doplňte předložky, kde je to nutné:

1. V kolik hodin jede vlak .......... Třeboně?

2. V Praze můžeme jezdit .......... metrem.

3. Odjezd .......... vlaku najdeš .......... internetu.

4. Jízdenku si koupíte .......... nádraží .......... pokladny. 

5. Když má vlak zpoždění, můžeme čekat .......... čekárně.

6. Podíváme se .......... plán města.

7. Boris vystoupil .......... zastávce .......... tramvaje.

8. Kamarád bydlí .......... zámku.

9. Musím se zeptat na cestu.

10. Jak se dostanu .......... náměstí?

11. Teď je 11 hodin, vlak přijede .......... půl hodiny.

12.  .......... autobusu se netopilo, tak jsme šli hned .......... hospody .......... grog.

22.5.5 Dokončete věty podle smyslu:

a) Jel jsem do Brna. Byl jsem .................... . Byl jsem v Brně.

Šel jsem do třídy. Byl jsem .................... .

Šel jsem do obchodu. Byl jsem .................... .

Jel jsem do střediska. Byl jsem .......... .................... .

Šel jsem do nemocnice. Byl jsem .................... .

Šel jsem do školy. Byl jsem .................... .

Půjdu do knihovny. Byl jsem .................... .

b) Šel jsem na poštu. Byl jsem .................... . Byl jsem na poště.

Šel jsem na výstavu. Byl jsem .................... .

Šel jsem na koncert. Byl jsem .................... .

Šel jsem na náměstí. Byl jsem .................... .

Šel jsem na policii. Byl jsem .................... .
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c) Byl jsem u kamaráda Jel jsem .................... . Jel jsem za kamarádem.

Byl jsem u doktora. Šel jsem .................... .

Byl jsem u Petra. Šel jsem .................... .

Byl jsem u kamarádky. Šel jsem .................... .

Byl jsem u právníka. Šel jsem .................... .

Byl jsem u ředitelky. Sel jsem .................... .

d) Půjdu ke kostelu ..................... bude čekat kamarád. U kostela bude čekat kamarád.

Půjdu k pokladně. .................... si koupím jízdenky.

Pojedu k divadlu. .................... přestoupím na tramvaj číslo 4.

Půjdu k řece. Byl jsem .................... .

Půjdu k hotelu. .................... parkujeme auto.

22.5.6 Odpovězte:

Jak často jezdíš na návštěvu?
Jak často jezdíš do Brna do SOZE?
Jak často mluvíš česky?
Jak často jezdíš tady na kole?
Jak často chodíš na nádraží?
Jak často jezdíš vlakem?

22.5.7 Reagujte podle vzoru:

Už jsi byl/a v Praze? Ne, ještě jsem tam nebyl/a.

Už jsi viděl/a ten nový fi lm?
Už jsi mluvil/a s ředitelkou? 
Už jsi viděl/a naši novou učitelku?
Už jsi mluvil/a s psychologem?

Už jsi napsal/a tu žádost?
Už jsi dostal/a dopis od rodiny?
Už jsi byl/a v nemocnici?

22.5.8 Reagujte: 

Znáte trochu Třeboň?
Rozuměl jste mi?
Jede ten autobus i v neděli?
Můžu něco vyřídit?

Je to daleko?
Můžete mi pomoct?
Moc vám děkuju.
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22.5.9  Tvořte opozita:

těžký  ..............................

doleva  ..............................

odjíždí  ..............................

nastupujeme  ..............................

včas  ..............................

vystoupím  ..............................

lepší  ..............................

mám rád  ..............................

menší  ..............................

příjezd  ..............................

zimní  ..............................

dobře  ..............................

nemocný  ..............................

hodně  ..............................

přijdou  ..............................

před rokem  ..............................

rychle  ..............................

naštěstí  ..............................

22.5.10 Dokončete věty podle smyslu:

Byl/a jsem u .................... .

Jedu  na .................... .

Jel/a jsem za .................... .

Pojedu s .................... .

Jdu do .................... .

Jak se dostanu .................... ?

Posílám .................... .

Čekám .................... . 

Musím se zeptat .................... .

Cesta trvala .................... .

Bylo mi .................... . 

22.5.11 Napište kamarádovi dopis o nějaké své cestě. 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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22.5.12 Situace. Pracujte ve dvojicích:

  Student A: jste v neznámém městě. Potřebujete vědět, kde je středisko pro uprchlíky. 
Používejte slova: Jak, dostanu, pomohl, mockrát. 
 Student B: Jste policista. Říkáte cizinci, kde je středisko. 
Používejte slova: rovně, doprava, přejdete, naproti, přijdete, k.

22.6 Fráze

Jak píšeme pohled

Milý Ali,
posílám Ti pozdrav z výletu do 
Třeboně. Třeboň je hezké město. 
Moc se mi tady líbí. Vrátím se 
v neděli.
 Měj se hezky.
                           Boris

         Metodika M4

Pan

Ali Hossam

Uzbecká 12

Brno

627 00
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Metodika M1:
 Upozorníme studenty na další z lokálů – na zastávce. Současně připomene již známé formy lokálu.

Metodika M2:
 Upozorníme na významový rozdíl do nemocnice – v nemocnici, do lesa – k lesu, uvede další příklady. 

Metodika M3:
 Můžeme cvičení rozvíjet podle individuálních schopností studentů: Jdu k obchodu. Byl jsem v obchodě. atd.

Metodika M4:
  Přineseme do třídy pohledy z různých míst. Studenti tvoří spojení typu Posílám Ti pozdrav z/ze ……. . 

Je/jsou tady …… . Líbí/Nelíbí se  mi …… . Vrátím se v ………… . Za domácí úkol napíší studenti pozdrav.

         Metodika
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