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Linear measurements 
Délkové míry
foot (ft.)  stopa (30,48 cm)
inch (in.)  palec, coul (25,4 mm)
statute mile  statutární/úřední míle 
(1,609 km)

yard (yd.)  yard (0,914 m)

Square measurements 
Plošné míry
square foot (sq.ft. / ft.2)  čtvereční 
stopa (929,03 cm2)

square inch (sq.in. / in.2)  čtverečný 
palec (6,452 cm2)

square yard (sq.yd. / yd.2)  čtverečný 
yard (0,836 m2)

Solid measurements 
Objemové míry
cubic foot (cb.ft. / ft.3)  krychlová stopa 
(0,028 m3)

cubic inch (cb.in. / in.3)  krychlový 
palec (16,387 cm3)

cubic yard (cb.yd. / yd.3)  krychlový 
yard (0,765 m3)

imperial gallon  britský galon (4,546 l)

Weight measurements 
Jednotky hmotnosti
ounce (oz.)  unce (28,349 g)
pound (lb.)  libra (0,454 kg)

Physical quantity 
Fyzikální veličiny
electric current  elektrický proud
electric resistance  elektrický odpor
force  síla
frequency  frekvence, kmitočet
power  výkon
pressure  tlak
temperature  teplota
voltage  napětí

Basic mathematical terms 
Základní matematické pojmy
addition  sčítání
arithmetic mean  aritmetický průměr
bracket  závorka
circle  kruh, kružnice
common denominator  společný 
jmenovatel

coordinates  souřadnice
diameter  průměr (rozměr)
digit  číslice
divide by  dělit
division  dělení
even number  sudé číslo

fraction  zlomek
multiplication  násobení
multiply by  násobit
odd number  liché číslo
parallel line  rovnoběžka
perpendicular line  kolmice, kolmá 
přímka

power  mocnina
raise to a power  umocnit
rectangle  obdélník
right angle  pravý úhel
root  odmocnina
square  druhá mocnina
square root  druhá odmocnina
subtraction  odčítání
triangle  trojúhelník

Architecture and town planning 
Architektura a výstavba měst
architect  architekt 
boulevard  bulvár
car park   parkoviště
cobbled  dlážděný
crossroads  křižovatka
designer  projektant 
flower bed  květinový záhon
housing estate   sídliště, obytná čtvrť
industrial area  průmyslová oblast
landscape architecture  krajinná 
architektura

illegal construction (without planning 
permission)  nelegální stavba (bez 
stavebního povolení)

market  trh, tržiště
monument  pomník, památník
outskirts  okraj (města), předměstí, 
periferie

overpass  nadjezd
pavement  chodník
pedestrian / zebra crossing  přechod 
pro chodce, zebra

playground  (dětské) hřiště
rebuild  přestavět
residential district  obytná čtvrť
roundabout  kruhový objezd
shopping district  obchodní čtvrť
square  náměstí
suburb  předměstí 
community green space  městská zeleň
underpass  podchod, podjezd
yard  dvůr, nádvoří

Types of buildings 
Druhy budov
block of flats  obytný dům, činžovní 
dům, bytovka

bungalow  přízemní rodinný dům, 
bungalov

castle  hrad, zámek
church  kostel
cottage  chalupa, chata, domek
detached house  rodinný dům, 
samostatně stojící dům

factory  továrna
mansion house  velký obytný dům, 
panské sídlo, zámeček

office building  administrativní/
kancelářská budova

palace  palác
semi-detached house  dvojdomek
skyscraper  mrakodrap
summer cottage  letní chata
terraced house  řadový dům
tower block  výšková budova, věžák

Parts of a building 
Části budovy
aerial  anténa
attic/loft  půda, podkroví
basement  suterén
chimney  komín
downpipe  okapová roura
dustbin  popelnice
eaves  okap 
fence  plot
fire escape  požární únikové schodiště
gutter  okapový žlab
heating  topení
lightning conductor  bleskosvod
partition wall  příčka, dělící stěna
porch  krytý vchod, veranda, přístřešek
roof  střecha
shutter  okenice
skylight  světlík, střešní okno
staircase  schodiště
storey  podlaží, patro
supporting wall  opěrná zeď
terrace   terasa
threshold  práh
window sill  parapet

Building professionals 
Stavební profese
bricklayer  zedník
building inspector  stavební inspektor, 
inspektor stavebního úřadu, úřední 
stavební dozor

carpenter  tesař
concrete placer  betonář
draughtsman   kreslič, projektant
electrician  elektrikář, elektrotechnik
floor-layer   kladeč podlahy
glazier   sklenář
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heavy equipment operator   obsluha 
stavebních strojů

interior designer  bytový architekt
joiner   truhlář
labourer  pomocný dělník
locksmith  zámečník
master builder  stavební mistr
painter and decorator  natěrač a malíř 
(pokojů)

plasterer  omítkář, fasádník, štukatér
plumber  instalatér
quantity surveyor  stavební rozpočtář
site manager  stavbyvedoucí
steel erector  montér ocelových 
konstrukcí

steel fixer  armovač, železář
tiler  dlaždič, obkládač
tinsmith  klempíř
wallpaperer  tapetář
welder   svářeč

Building materials 
Stavební materiály
bar  tyč
board  prkno, deska
brick  cihla
building stone  stavební kámen
cement  cement
clinker  škvára
concrete  beton
copper pipe  měděná trubka
expanded polystyrene (EPS)  pěnový/
lehčený polystyrén

foam  pěna
galvanized pipe  pozinkovaná trubka
glass wool  skelná vata
glue  lepidlo
gravel  štěrk, kamenivo (zrnitost 
2 mm–60 mm)

grease  mazut
gypsum  sádra, sádrovec
hollow block  dutá tvárnice
insulation materials  izolační materiály
lime  vápno
luxfer tile  luxfera, skleněná tvárnice
marble  mramor
masonry mortar  malta
mastic  tmel
mineral wool  minerální vlna, skelná/
strusková vata

plaster mortar  sádrová omítka 
plastics  plasty 
plywood  překližka
precast concrete units  prefabrikované 
dílce

putty  tmel, kyt
reinforcing steel  betonářská/výstužná 
ocel

rolled sections  válcované ocelové 
profily

roofing felt  střešní lepenka
roofing tile  krytinová taška

sand  písek
slate  břidlice
steel  ocel
stoneware  kamenina
tar paper  dehtová lepenka
terracotta  terakota
tile  dlaždice, obkládačka, taška 
(krytinová)

timber  (stavební) dřevo
tow  koudel
varnish  lak, fermež
wall plug  hmoždinka

Builders’ hardware 
Stavební kování
door handle  klika dveří
hinge  (dveřní) závěs, pant
lock  zámek
nail  hřebík
nut  matice, matka (šroubu)
radiator  radiátor, topné těleso
rivet  nýt
screw  šroub, šroubek, vrut
tap  kohout(ek), uzávěr (vodovodní, 
plynový)

valve  ventil
washer  těsnění, podložka (pod matici)

Geodetic survey 
Geodetické měření
digital electronic level  digitální 
elektronická libela

laser rangefinder  laserový dálkoměr
levelling of site  nivelace staveniště
levelling rod  nivelační lať
measuring rod  měřická lať
measuring tape  měřické pásmo
staking out  vytyčování
theodolite  teodolit

Construction site 
Staveniště
building site fencing  oplocení 
staveniště

scaffolding  lešení
site hut  stavební buňka
site office  kancelář stavbyvedoucího
storage area  skladiště, skladovací 
prostor

temporary power network  provizorní, 
dočasná elektrická síť

Building machinery 
Stavební stroje
bulldozer  buldozer
concrete mixer  míchačka na 
betonovou směs

crane  jeřáb
dump truck (dumpster)  výklopní 
nákladní vůz

excavator  rýpadlo, bagr
pump  pumpa, čerpadlo

roadroller  silniční válec
concrete mixer (lorry)  automíchačka, 
domíchávač

Tools 
Nářadí, nástroje
angle grinder  úhlová bruska
axe  zednické kladívko, sekera
brick trowel  zednická lžíce
brush  štětec, štětka, kartáč
bucket  kbelík, vědro
chisel  dláto
circular saw  kotoučová pila, cirkulárka
cramp  svorka (truhlářská), skoba, 
spona

crowbar  páčidlo, sochor
drilling machine  vrtačka
file  pilník
grinder  bruska
hammer  kladivo
hammer drill  vrtací příklepné kladivo
ladder  žebřík
mallet  dřevěná palice
milling machine  fréza, frézka
paint roller  nanášecí/natírací váleček 
(malířský)

pipe tongs  kleště na trubky
plane  hoblík
pliers  kleště 
plumb line  olovnice, svislice
rechargeable screwdriver  dobíjecí 
elektrický šroubovák

riveting machine  nýtovačka
sandpaper  smirkový/brusný/skelný 
papír

saw  pila
screwdriver  šroubovák
shovel  lopata
sledgehammer  dvouruční přitloukací 
kladivo, perlík

spade  rýč
spatula  špachtle, stěrka
spirit level  vodováha, libela
threader  řezač závitů
vice  svěrák
wheelbarrow  kolečko, trakař

Building work 
Stavební práce
apply plaster  omítat; aplikovat omítku
check a wall for plumb  připravit zeď 
pro instalatérské práce 

climb up a ladder  vylézt po žebříku
cut a metal sheet to size  nastříhat 
plech

dig foundations  vykopat základy
drill a hole  vyvrtat díru
drill through a wall  provrtat zeď
drive a nail  zatlouct hřebík
install a central heating system   
instalovat/montovat ústřední topení
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jerry-building  nouzová/odbytá/
nekvalitní stavba, narychlo stavěná 
budova

lay bricks  zdít, zazdívat
lay floor beams  pokládat stropnice
lay pipes  pokládat potrubí
make a formwork  udělat bednění
make a trench  vykopat stavební/
základovou jámu

nail a board  přibít, přitlouct prkno 
(hřebíky)

patch a hole  vyspravit díru
plane a board  o/hoblovat prkno
pour concrete  lít beton
pull out a nail  vytáhnout hřebík
put up scaffolding  postavit lešení
renovate a building  z/renovavat 
budovu

scrape a floor  obrousit podlahu
supervise construction work  dohlížet 
na stavební práce

supply gas to a building  přivést plyn 
do budovy

thread a pipe  vyříznout závit na 
trubce

tighten a screw  utáhnout šroub
(re)wire a building  provést kabeláž, 
zavést elektroinstalaci

Safety equipment and 
instructions 
Ochranné pomůcky 
a bezpečnostní pokyny
accident  nehoda
acoustic earmuffs/defenders  chrániče 
sluchu, sluchátka

call the fire brigade  zavolat hasiče
call an ambulance  zavolat sanitku
casualty  oběť
danger  nebezpečí
danger spot  nebezpečné místo
electrical hazard  elektrické nebezpečí
emergency  naléhavý případ, stav 
nouze

explosive  výbušnina, trhavina, 
třaskavina

fire extinguisher  hasicí přístroj
flammable  zápalný, hořlavý
high-visibility waistcoat/hi-vis waistcoat  
vesta s vysokou viditelností

no smoking  nekuřácký
safety boots  ochranná obuv
safety first  bezpečnost především
slippery  kluzký
warning  varování, výstraha
watch your step  být opatrný
wear safety goggles  nosit ochranné 
brýle

wet paint  mokrý nátěr
working gloves  pracovní rukavice

Useful phrases Užitečné fráze
Apply a new coat of plaster.  Naneste 
novou vrstvu omítky. 

Are we insured?  Jsme pojištěni?
Are we supposed to install copper pipes 

or plastic ones?  Máme nainstalovat 
měděné nebo plastové potrubí?

Authorized personnel only.  Pouze pro 
povolané osoby.

Be sure to follow the instructions.   
Ujistěte se, že dodržujete pokyny/
instrukce.

Can I see the plans of the building?   
Mohu vidět plány budovy?

Can we use an excavator to do the earth 
works?  Můžeme na zemní práce 
použít bagr?

Can you handle construction equipment?  
Umíte zacházet se stavebním 
nářadím? 

Can you tell me the width of the door 
frame?  Můžete mi sdělit šířku 
dveřního rámu?

Caution: overhead equipment.   
Pozor: nadzemní, visuté zařízení.

Could you give me my tool box?  Můžete 
mi podat moje nářadí (kufr na nářadí)?

Could you hold the slat for a moment?   
Mohl byste na chvíli podržet lištu?

Cut off the water supply.  Odpojte 
dodávku vody.

Cut the board to the right length.   
Uřízněte prkno ve správné délce.

Danger of electric shock: be careful.   
Nebezpečí elektrického šoku: buďte 
opatrní.

Do not touch!  Nedotýkejte se!
Drill holes in the marked spots.   
Vyvrtejte díry na označených 
místech.

Fill the gaps with mortar.  Zazděte 
spáry (mezery).

Fire line: keep clear at all times.   
Požární odstup: ponechávejte vždy 
volný.

First we have to strip the wallpaper.   
Nejprve musíme odstranit tapety.

First we should fence the building site.   
Nejprve bychom měli oplotit 
staveniště.

For safety reasons, the whole wiring 
system should be replaced.  Celá 
elektroinstalace by měla být 
z bezpečnostních důvodů vyměněna.

Hard hat area.  Vstup pouze 
s bezpečnostní přilbou.

Here is the receipt for the ceramic tiles.  
Zde je příjmový doklad za keramické 
dlaždice.

High voltage.  Vysoké napětí.
How shall I paint this room?  Jak mám 
vymalovat tento pokoj?

How will the building be orientated?   
Jak bude budova orientována?

I am a skilled construction worker.   
Jsem kvalifikovaný stavební dělník.

I am experienced in tiling.  Mám 
zkušenosti s obkládáním.

I checked all the pipes yesterday.   
Zkontroloval jsem celé potrubí/
všechny trubky včera. 

I have finished a secondary technical 
school of building.  Dokončil jsem 
stavební průmyslovku.

I specialize in interior design and 
decoration.  Specializuji se na 
bytovou a interiérovou architekturu.

I suggest using ecological paints.   
Navrhuji použít ekologické barvy/
ekologický nátěr.

I will need a few additional tools.  Budu 
potřebovat několik dalších nástrojů.

I will need a set of seals.  Budu 
potřebovat sadu těsnění.

If in doubt, consult the site manager.   
Budete-li mít pochybnosti, obraťte se 
na stavbyvedoucího.

In my opinion, the house needs major 
repairs.  Podle mého názoru 
potřebuje dům opravy většího 
rozsahu.

Keep out!  Nevstupovat!
Loosen the nut.  Povolte matici.
Measure the distance from the door to 

the window.  Změřte vzdálenost od 
dveří k oknu.

Men working above.  Nahoře se pracuje.
Mind the step!  Pozor schod!
Mind the wires!  Pozor dráty!
Next week we are going to paint the 

walls.  Příští týden budeme malovat 
stěny.

Please remember that it is only a 
temporary repair.  Prosím 
nezapomeňte, že se jedná pouze 
o provizorní/prozatímní opravu.

Please tell me the range of 
roofwork.  Sdělte mi, prosím, rozsah 
střešních prací. 

Put on a dust mask.  Nasaďte si 
protiprašný respirátor.

Secure the area around the 
house.  Zajistěte prostor kolem 
domu.

Should we replace the windows?  Měli 
bychom vyměnit okna?

Smooth out the surface.  Vyhlaďte/
vyrovnejte povrch.

The access road is still under 
construction.  Příjezdová komunice 
je stále ve výstavbě.

The building is in danger of collapse.   
Hrozí zřícení budovy.
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The house will be insulated with mineral 
wool and expanded polystyrene.  Dům 
bude zaizolován minerální vlnou 
a pěnovým polystyrénem.

The mortar looks too dry.  Vypadá to, 
že malta je příliš suchá.

The plaster should be left for a few 
weeks to dry.  Omítka by se měla 
nechat několik týdnů vyschnout.

The roof is leaking.  Střecha prosakuje.
The work is progressing according to 

the construction schedule.  Práce 
pokračují podle časového plánu 
výstavby.

This scaffolding is not safe.  Lešení 
není bezpečné.

We are starting the plaster work 
tomorrow.  Zítra začínáme 
s omítáním.

Use of alcohol at work means 
immediate dismissal.  Užití alkoholu 
v práci znamená okamžité 
propuštění.

We have a problem with a burst pipe.   
Máme problém s prasklým 
potrubím.

We have just finished bricklaying.  Právě 
jsme dokončili zdění.

We have run out of paint.  Došla nám 
barva.

We should check the condition of the 
foundations.  Měli bychom 
zkontrolovat stav základů.

What are my working hours?  Jaká je 
moje pracovní doba?

What is the area of this building site?   
Jaká je rozloha tohoto staveniště?

What is the height of this wall?  Jaká je 
výška této stěny?

What kind of job is it?  Jaká je to práce?
What shall we do with the rubble?  Co 
uděláme se stavební sutí?

How thick should the load-bearing walls 
be?  Jak silné by měly být nosné 
stěny?

What is the floor going to be made of?   
Z čeho bude vyrobena podlaha?

When are we the pouring concrete?   
Kdy budeme lít beton?

Where are the fuses?  Kde jsou 
pojistky?

Where can I obtain a building permit?   
Kde mohu získat stavební povolení?

Where does the electrical wiring go?   
Kudy vede elektrické vedení?

Where is the main gas valve?  Kde je 
hlavní uzávěr plynu?

Where shall I put the partition wall?   
Kam mám dát příčku (dělící zeď)?

Where should I drill the holes?  Kde 
bych měl vyvrtat díry?

Who is in charge of the construction?   
Kdo je zodpovědný za stavbu?

You should use a larger drill.  Měl byste 
použít větší vrták.


