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Types of cars  
Druhy automobilů
ambulance  sanitka
taxi (Am.E. cab)  taxi
camper van (Am.E. RV Recreational 

Vehicle)  obytný automobil
caravan (Am.E. trailer)  obytný přívěs
coach (Am.E. bus)  autokar, dálkový 
autobus

convertible  kabriolet
coupe  kupé
estate (Am.E. station wagon)  osobní 
kombi

fire engine  hasičský vůz
flatbed lorry  valník
forklift (Am.E. forklift truck)   
vysokozdvižný vozík

hatchback  osobní vůz se sklop. zad. 
dveřmi, pětidvéřový/třídvéřový

jeep  džíp
lorry (Am.E. truck)  nákl. automobil, 
kamion

off-road  terénní vůz
patrol car  policejní vůz
pick-up truck  dodávkové auto
saloon (Am.E. sedan)  sedan
sports car  sportovní vůz
SUV (Sport utility vehicle)  sportovně 
užitkové vozidlo

transporter  transportér
tanker (Am.E. fuel truck)  cisterna
van  dodávkové auto

Special vehicles  
Speciální vozidla
wheeled loader  kolový nakladač
wheeled excavator  kolový bagr
concrete mixer lorry  nákladní vůz 
s míchačkou na beton, domíchávač

demountable body lorry  nákl. vůz 
s odnímatelnou nástavbou

lift truck  zdvihací vozík
hearse  pohřební vůz
swept-body tipper; bucket lorry   
sklápěcí kontejnerové auto; auto 
s vysokozdvižnou plošinou

mobile power plant; mobile generating 
plant  mobilní elektrárna

lodging vehicle; mobile home  obytný 
automobil

shop truck; mobile shop  pojízdná 
prodejna

tar spraying tanker  cisternové vozidlo 
s postřikem na asfalt

workshop lorry  pojízdná dílna
armoured vehicle  obrněné vozidlo

Parts of the car  
Části automobilu
bonnet (Am.E. hood)  kapota
back light  zadní světlo
bell housing  skříň spojky
boot (Am.E. trunk)  zavazadlový prostor, 
kufr

brake booster  posilovač brzd
brake disc  brzdový kotouč
brake fluid tank  nádrž s brzdovou 
kapalinou

brake pad  brzdové destičky
brake pump  brzdová pumpa
bumper  nárazník
cable / wire harness  kabeláž
cooling fluid hose  hadice chladící 
kapaliny

driver door  ovladač dveří
driver seat  sedadlo řidiče
engine  motor
exhaust absorber  pohlcovač výfuk. 
plynů, tlumič

exhaust pipe  výfuk
fan  ventilátor
fender  nárazník
front driveshaft  přední hnací hřídel
gear stick (Am.E. lever)  řadící páka
gearbox  převodovka
handbrake lever  rukojeť ruční brzdy
headlamp  světlomet
passenger door  dveře spolujezdce
passenger seat  sedadlo spolujezdce
plug  svíčka
radiator  chladič
radio  rádio
rear driveshaft  zadní hnací hřídel
rear fender  zadní nárazník
rear window  zadní okno
seat belt / safety belt  bezpečnostní pás
side mirror  boční zrcátko
steering wheel  volant
tyre (Am.E. tire)  pneumatika
windscreen (Am.E. windshield)  přední, 
čelní sklo

Roads  
Silnice
central reservation  střední oddělující 
pás silnice

crash barrier  svodidlo, nárazová 
bariéra

embankment  silniční násep
flyover  nadjezd
hard shoulder  zpevněná krajnice
inside lane / slow lane  vnitřní/pomalý 
jízdní pruh

junction  křižovatka

middle lane  střední jízdní pruh
motorway (Am.E. highway)  dálnice
outside lane  vnější odstavný pruh
slip road  objezd
underpass  podjezd

Road signs  
Silniční značky
bend to right  pravá zatáčka
cycle route  cyklotrasa
give way  dej přednost v jízdě
no entry  vjezd zakázán
no left turn  zákaz odbočení doleva
no right turn  zákaz odbočení doprava
no U-turn  zákaz otáčení do protisměru
one-way street  jednosměrná ulice
petrol station (Am.E. gas station)   
čerpací stanice, benzínová pumpa

roadworks  práce na silnici
roundabout  kruhový objezd
speed limit  dovolená rychlost
straight ahead  přikázaný směr jízdy – 
přímo

turn left  odbočte doleva
two-way traffic  obousměrný provoz

Engine chamber  
Motorový prostor
air condition pump  čerpadlo klimatizace
cooler  chladič
cooling fluid tank  nádrž chladící 
kapaliny

diagnostic computer  diagnostický 
počítač

fuel pipe  palivové potrubí
high pressure pump  vysokotlaké 
čerpadlo

injector  vstřikovací tryska
McPherson bed  lože McPherson
oil level gauge  ukazatel hladiny oleje
valve cover  víko/kryt ventilu

Engine elements  
Části motoru
air conditioning compressor  kompresor 
klimatizace

cam  vačka
cam chain tensioner  napínač 
rozvodového řetězu

camshaft  vačková hřídel
catalytic converter  katalytický 
konvertor/katalyzátor

chainwheel  převodové kolo
combustion chamber  spalovací prostor/
komora

connecting rod  ojnice
cylinder  válec
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cylinder head  hlava válců
distribution pipe  rozdělovací potrubí
drive pulley  hnací řemenice
electromagnetic clutch  elektro-
magnetická spojka

engine block  blok motoru
exhaust canal  výfukový kanál
exhaust manifold  výfukové potrubí
exhaust valve  výfukový ventil
injection  vstřikování
injector  vstřikovací tryska
intake canal  sací kanál
intake pipe  sací potrubí
intake valve  sací ventil
crankshaft  kliková hřídel
oil drain  výpust oleje
oil pan  olejová vana
piston  píst
piston rings  pístní kroužky
piston rod  pístní tyč/ojnice
screw with nut  šroub s maticí
sensor  snímač
spark plug  zapalovací svíčka
throttle  škrtící klapka
timing belt  rozvodový řemen
timing chain  rozvodový řetěz
valve cover  víko/kryt ventilu
V-belt  klínový řemen
ventilation  větrání

Dashboard  
Palubní deska
accelerator  plynový pedál
airbag cover  kryt airbagu
ashtray  popelník
blow air outlet  větrací tryska
brake pedal  brzdový pedál
clock  hodiny/taxametr
clutch pedal  spojka
fuel level gauge  ukazatel hladiny paliva
gear lever  řadící páka
horn  houkačka, klakson
key  klíč
light adjustment  seřízení světel
light switch  světelný spínač
lighter  zapalovač
odometer  tachometr, počítadlo  
ujetých km

speedometer  rychloměr, tachometr, 
otáčkoměr

stereo  stereo
tachometer  tachometr, rychloměr

Battery  
Baterie/akumulátor
active filler  ztužující plnivo
battery cell jar  uložení článku baterie
cell hanger  závěs/uchycení článku
clamp  svorka
electrolyte  elektrolyt
insulating lamination  izolační vrstva
insulating sleeve  izolační pouzdro/plášt

negative plate  záporná elektroda
nickel-plated sheet steel  poniklovaný 
ocel. plech

nickel-cadmium battery cell  niklo-
kadmiový článek

nickel-iron battery cell  železoniklový 
článek

perforation  perforace
plug  zátka
positive plate  kladná elektroda

Alternator  
Alternátor
belt pulley  řemenice
commutator  komutátor/přepínač
cooling fan  chladící ventilátor
diode mounting plate  diodové uchycení
drive end cover  kryt poháněné strany
graphite brushes  grafitový kartáč
negative diode  záporná dioda
positive diode  kladná dioda
rear cover  zadní kryt
rectifier  usměrňovač
rotor  rotor
rotor shaft  rotor hřídele
rotor winding  rotorové vinutí
silicon diodes  křemíková dioda
slip ring  sběrací kroužek
stator  stator
voltage regulator  regulátor napětí

Drive mechanism and chassis  
Hnací mechanismus a podvozek
catalytic converter  katalytický 
konvertor/katalyzátor

drive shaft  hnací hřídel
engine  motor
exhaust absorber  tlumič
front half-axle  přední polonáprava
front wishbone  přední rameno nápravy/
závěs

gearbox  převodová skříň
gearbox support  uložení převodovky
McPherson strut  vzpěra McPherson
rear support frame  zadní nosný rám
rear wishbone  zadní rameno nápravy
sway bar  stabilizátor
tyre (Am.E. tire)  pneumatika

Steering mechanism and 
suspension  
Mechanismus řízení a zavěšení
ball joint  kulový kloub
brake caliper  brzdový třmen
brake disc  brzdový kotouč
brake pad  brzdové destičky
coil spring  spirálová pružina
half axle  polonáprava/poloosa
homokinetic joint  stejnoběžný kloub
McPherson strut  vzpěra McPherson
sliding shaft  posuvná/řadicí hřídel
steering gear  převod řízení

steering shaft  hřídel řízení/volantu
steering wheel  volant
wheel hub  hlava/náboj kola
wishbone  rameno nápravy/závěs

Fuel system  
Palivová soustava
connecting rod  ojnice
connector  konektor
control unit  řídící jednotka
fuel pipe  palivové potrubí
fuel pump  palivové čerpadlo
injection rail  vstřikovací potrubí
injector nozzle  vstřikovací tryska
intake valve  sací ventil
plug  svíčka
rail supply  zásobovací potrubí
valve guide  vedení ventilů

Headlight  
Reflektor/přední světlomet
bulb holder  držák žárovky
bulb shield  ochranný štít žárovky
cable  kabel
cable holder  držák kabelu
glass / lens  sklo/čočka
headlamp housing  kryt/pouzdro 
světlometu

headlamp rim  rám světlometu
mounting rim  uchycení rámu
prism  prizma
reflector  odrazové sklo
retaining spring  opěrná pružina

The history of motoring  
Historie automobilismu
develop  vyvinout, rozvíjet
four-stroke engine  čtyřdobý/čtyřtaktní 
motor

three-wheeled vehicle  tříkolové vozidlo
air-filled tyres  vzduchem plněné 
pneumatiky

assembly line  montážní linka
build  stavět
couple  spojovat
design  navrhovat
introduce  uvádět na trh
launch  zahájit/spustit
mount  montovat/připevnit
set a record  vytvořit rekord
steam-powered  poháněné párou

New trends in automotive industry  
Nové trendy v automobilovém 
průmyslu
ABS Anti-lock Brakes System  systém ABS
advances  pokrok
automotive industry  automobilový 
průmysl

crash test  testování nárazu
drawing board  rýsovací deska
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GDI Gasoline Direct Injection  přímé 
vstřikování benzínu GDI

HEV Hybrid Electric Vehicle  hybridní 
elektrické vozidlo HEV

manufacture  výroba
sensor  snímač/čidlo
V-engine  V-motor, s válci do tvaru V

Driving tips  
Rady pro jízdu
anti-lock brakes  protiblokovací brzdy
be cautious  být opatrný
blind spot  mrtvý úhel
disable  vyřadit (z provozu)
erratic driver  nevyzpytatelný řidič
extra space  prostor navíc
crossroads (Am.E. intersection)   
křižovatka

pedestrians  chodci
pull off the road  opustit vozovku
railway crossing  železniční přejezd

Car maintenance tips  
Tipy pro údržbu vozu
change  vyměnit
check  zkontrolovat/ověřit
inspect  kontrolovat
lubricate  mazat
manual  návod k obsluze
recommend  doporučit
replace  vyměnit
rotate  otáčet se
tighten  utáhnout
use  užívat
wax  navoskovat
wear  opotřebovávat

The history of motoring  
Historie automobilismu
Frenchman Nicolas Cugnot built the 

world’s first automobile in 1796.   
Francouz Nicolas Cugnot sestrojil 
první automobil na světě v roce 
1796.

The first car was a three-wheeled, 
steam-powered vehicle.  První 
automobil byl tříkolový vůz 
poháněný párou.

A four-stroke petrol engine was built 
by German August Otto in 1876.   
Čtyřtaktní benzínový motor byl 
sestrojen Němcem Augustem Otto 
v roce 1876.

Daimler coupled that engine with 
a stagecoach and created the first 
four-wheeled automobile in 1886.   
Daimler spojil motor s dostavníkem 
a v roce 1886 vytvořil první 
čtyřkolový automobil.

The first official land speed record – 
63 km/h – was set in France in 1898.   
První oficiální pozemní rychlostní 
rekord – 63km/h – byl vytvořen ve 
Francii v roce 1898.

In 1900, electric headlights, bumpers 
and waterproof roofing were mounted.  
V roce 1900 se vozy dovybavily 
elektrickými reflektory, nárazníky 
a nepromokavou střechou.

In 1924, Ford introduced the assembly 
line process.  V roce 1924 zavedl 
Ford montážní linku.

In the 1920s, Americans introduced  
air-filled tyres.  Ve dvacátých letech 
uvedli Američané na trh pneumatiky 
plněné vzduchem.

In 1940, the Jeep was designed for the 
army.  V roce 1940 byl pro armádu 
sestrojen terénní vůz Jeep.

In 1950, the first Formula 1 Championship 
took place in Silverston, UK.  V roce 
1950 se konalo první mistovství 
Formule 1 v Silverstonu ve Velké 
Británii.

In 1955, the Polish car Syrena was first 
exhibited at Poznan Fair Trade, 
manufactured from 56 to 83.  V roce 
1955 byl na Poznaňském veletrhu 
poprvé vystaven polský vůz Syrena, 
vyráběný od roku 1956 do roku 1983.

In 1966, Toyota launched its Corolla 
model – the best-selling car of all 
time.  V roce 1966 spustila Toyota 
výrobu nejprodávanějšího modelu 
automobilu všech dob Corrolu.

In the 1970s, catalytic converters were 
developed.  V roce 1970 byl vyvinut 
katalyzátor.

In 1972, FSM in Poland started making 
the Fiat 126.  V roce 1972 začala FSM 
v Polsku vyrábět Fiat 126.

In 1978, FSO starts making Polonez, 
named after the Polish dance 
polonaise.  V roce 1978 začala FSO 
vyrábět Polonézu pojmenovanou 
podle polského tance polonéza.

In 1980, the world’s longest traffic jam 
stretches 176 km between Lyon and 
Paris.  V roce 1980 se nejdelší 
světová dopravní zácpa táhla 176 km 
mezi Lyonem a Paříží.

In 1997, Toyota Prius, the first hybrid-
electric vehicle, is launched on the 
mass market.  V roce 1997 byla Toyota 
Prius, první hybridní elektrické 
vozidlo, uvedena na masový trh.

New trends in automotive industry 
Nové trendy v automobilovém 
průmyslu
Crash-test results help to ensure your 

next vehicle as a safe one.  Výsledky 
testování nárazu pomáhají učinit 
vaše příští vozidlo bezpečnější.

The project never got off the drawing 
board.  Návrh nikdy neopustil 
rýsovací prkno.

The V configuration reduces the overall 
engine length, height and weight.   
Konfigurace ve tvaru písmene V 
snižuje celkovou délku motoru, 
výšku a váhu.

Many advances in automative 
technology in the 2009 models 
weren’t available last year.  Mnoho 
pokrokových nápadů v automobi-
lovém průmyslu nebylo v modelech 
za rok 2009 k dispozici.

New sensors will monitor the combustion 
process.  Nová čidla budou sledovat 
proces spalování.

GDI will become the dominant technology 
over the next five years.  GDI se stane 
dominantní technologií během 
příštích pěti let.

Henry Ford installed an assembly line 
in his factory in 1913.  Henry Ford 
instaloval montážní linku ve své 
továrně v roce 1913.

Hybrid cars use both batteries and 
small petrol engines to drive them.   
Hybridní vozidla používají k pohonu 
jak baterie, tak i malé benzínové 
motory.

Diesel fuel sells for half the cost of 
petrol in Europe.  Motorová nafta se 
prodává za poloviční cenu benzínu 
v Evropě.

Fiat will manufacture light commercial 
vehicles in India.  Fiat bude vyrábět 
lehká užitková vozidla v Indii.

Hybrid electric cars couple traditional 
combustion engines with an electric 
motor.  Hybridní elektrická vozidla 
využívají spojení tradičních 
spalovacích motorů s elektrickým 
motorem.

Type of cars 
Typy aut
Campers are also called mobile homes 

or recreational vehicles.  Pro obytné 
automobily se také používají názvy 
pojízdný dům anebo rekreační 
vozidlo.

In New York 15% of cabs in service are 
hybrids.  15 % taxíků jezdících v New 
Yorku jsou hybridy.
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Rock stars show off their expensive 
sports cars.  Rockové hvězdy dávají 
na odiv svá drahá sportovní auta.

Coaches are more comfortable than 
buses.  Autokary jsou pohodlnější 
než autobusy

Fiat 124 coupe is an Italian car 
produced in three models: AC, BC, 
and CC.  Fiat 124 kupé je italské 
vozidlo vyráběné ve třech modelech: 
AC, BC a CC.

Convertible cars have poor break-in 
protection.  Kabriolety mají špatné 
zabezpečení proti vloupání.

The Jeep is the oldest off-road vehicle, 
and the Land Rover is the second 
oldest.  Džíp je nejstarší terénní vůz 
a Land Rover druhý nejstarší.

Pick-up trucks are popular in the 
USA.  Dodávková auta jsou oblíbená 
v USA.

Hatchbacks are often described as 
three-door or five-door cars.   
Hatchbacky se často popisují jako 
třídvéřové nebo pětidvéřové 
automobily.

Limousines are often used for special 
occasions, such as weddings or 
parties.  Limuzíny jsou často 
používány pro zvláštní příležitosti 
jako jsou svatby anebo večírky.

Parts of cars 
Části automobilu
The bumper is designed to withstand 

the impact of a collision.  Nárazník je 
navržen tak, aby odolal nárazu při 
kolizi.

Engines usually operate from 600 to 
7,000 rpm.  Motory obvykle běží 
od 600 do 7 000 otáček za minutu.

Most American cars have automatic 
gearboxes.  Většina amerických aut 
má automatickou převodovku.

A battery supplies electric energy to 
a car.  Akumulátor dodává do auta 
elektrickou energii.

A headlamp illuminates the road in 
darkness.  Světlomety osvětlují 
silnici za tmy.

Radiators are used for cooling 
combustion engines.  Chladiče se 
používají pro chlazení spalovacích 
motorů.

Seatbelts protect drivers and passengers 
during collisions.  Bezpečnostní pásy 
chrání řidiče a spolucestující při 
nehodě.

The steering wheel is the part of the 
steering system which is operated 
by the driver.  Volant je součástí 
systému řízení.

Side mirrors help the driver to see 
areas behind the vehicle.  Boční 
zrcátka pomáhají řidiči vidět oblast 
za vozidlem.

A break is a device for slowing or 
stopping a vehicle.  Brzda je zařízení 
pro zpomalení nebo zastavení vozidla.

Roads and motorways 
Silnice a dálnice
A junction is a place where several traffic 

routes cross.  Křižovatka je místo, kde 
se křižuje několik dopravních cest.

A hard shoulder is a reserved area at 
the side of a road or motorway, which 
traffic should not enter.  Zpevněná 
krajnice je vyhrazená oblast na okraji 
silnice nebo dálnice, kam by neměla 
zasahovat doprava.

In the UK, the speed limit for motorways 
is 70 mph (113 km/h).  Ve Velké 
Británii je nejvyšší povolená rychlost 
na dálnici 70mph (113 km/h).

Middle lanes are usually the busiest 
lanes of a motorway.  Prostřední 
jízdní pruh je obvykle nejrušnější 
pruh na dálnici.

A mile of a new motorway costs 30 
million GBP.  Jedna míle dálnice stojí 
30 miliónů liber.

A one-way street is a street where 
vehicles move only in one direction.   
Jednosměrná ulice je ulice, kde se 
auta pohybují pouze v jednom směru.

In the UK, the traffic flow around 
a roundabout is clockwise.  Ve Velké 
Británii plynulost silničního provozu 
v okolí kruhového objezdu je ve 
směru hodinových ručiček.

In the UK, petrol stations offer services 
such as oil change and mechanical 
repairs.  Ve Velké Británii nabízejí 
čerpací stanice služby jako je výměna 
oleje a mechanické opravy.

The speed limit in Poland is 50 km/h in 
built-up areas.  Nejvyšší povolená 
rychlost v Polsku je 50km/h v obci.

Road signs provide information to road 
users.  Silniční značky poskytují 
informace účastníkům silniční 
dopravy.

Safe driving tips 
Rady pro bezpečnou jízdu
Steer clear of erratic drivers.  Vyhýbejte 
se nevyzpytatelným řidičům.

In bad weather, leave extra space 
between you and the car ahead.  Za 
špatného počasí udržujte dostatečnou 
vzdálenost mezi vámi a autem před 
vámi.

Don’t drive through water – a small 
amount of water can disable a vehicle.  
Nejezděte skrze vodu – i malé 
množství vody může vyřadit auto 
z provozu.

Be cautious at junctions – they are 
known danger zones.  Buďte opatrní 
na křižovatkách – jsou známy jako 
nebezpečné zóny.

Don’t drive when you are tired, pull off 
the road and get some rest.  Nejezděte, 
pokud jste unaveni, odstavte vozidlo 
ze silnice a odpočiňte si.

Stop before a railway crossing and look 
both ways before crossing it.  Zastavte 
před železničním přejezdem 
a rozhlédněte se na obě strany, 
než přejedete přes přejezd.

Drive below the speed limit.  Jezděte 
pod povolenou rychlostí.

Watch out for pedestrians at all times.   
Vždy dávejte pozor na chodce.

Don’t use your mobile when driving.   
Nepoužívejte mobil, když řídíte.

Use anti-lock brakes.  Používejte 
protiblokovací brzdy.

Car maintenance tips 
Tipy pro údržbu vozidla
Read your car manual to understand 

how the car works.  Přečtěte si návod 
k obsluze automobilu, aby jste 
pochopili, jak auto funguje.

Change the motor oil and filter regularly.  
Vyměňujte pravidelně motorový olej 
a filtr.

Always use the type of petrol 
recommended for your vehicle.   
Vždy používejte druh benzínu, který 
vám byl doporučen.

Keep the battery running and the case 
clean.  Udržujte baterii v chodu 
a čistý kryt.

Conduct a basic belt inspection once 
a month.  Provádějte jednou za měsíc 
kontrolu bezpečnostních pásů.

Don’t ignore brake noises, and have 
them inspected every 10,000 km.   
Neignorujte neobvyklé zvuky brzd 
a nechte je každých 10 000 km 
zkontrolovat.

Rotate tires every 9,000 km.  Prohazujte 
pneumatiky každých 9 000 km.

Change the air filter once a year or after 
20,000 km.  Vyměňte vzduchový filtr 
jednou za rok anebo po ujetých 
20 000 km.

Check the engine after 50,000 km.   
Zkontrolujte motor po ujetých 
50 000 km.
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Wash your car regularly and wax it once 
in a while.  Umývejte auto pravidelně 
a jednou za čas navoskujte.

Use only original parts.  Používejte jen 
originální díly.

Replace windscreen wipers.  Vyměňte 
stěrače čelního okna.

Lubricate locks, latches, and hinges.   
Namažte zámky, závory a závěsy.

Test electronics, e.g. ABS.  Přezkoušejte 
elektroniku, např. ABS.

Tighten chassis nuts and bolts.  Utáhněte 
šrouby a matice na podvozku.

Inspect tyres for pressure and wear.   
Zkontrolujte tlak v pneumatikách 
a jejich opotřebení.

Collocations 
Kolokace
bonnet: to have a bee in one’s bonnet   
kapota: mít včelu/bzučet v kapotě

brake: press the brake  brzdy: 
sešlápnout brzdu

headlights: turn on the headlights   
přední světla: zapnout přední světla

cables: connect the cables  kabely: 
zapojit přívodní kabely

steering wheel: keep your hands on the 
steering wheel  volant: držet ruce na 
volantu

speed limit: obey the speed limit   
povolená rychlost: dodržovat 
povolenou rychlost

plug: to plug a gap  zátka: ucpat mezeru
engine: to sit with one’s back to the 

engine  motor: sedět zády k motoru
tyre: your back tyre is flat  pneumatika: 
vaše zadní pneumatika je prázdná

spring: to be like a coiled spring   
pružina: být napjatý jak struna




