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Engineering  
Technika
amplifier  zesilovač
automatic  automatický, samočinný
automation  automatizace, mechanizace
base  základová deska (vrtačky)
bearing  ložisko
blade  břit, ostří, lopatka (turbíny)
CAD – computer aided design   
počítačem podporovaný design 
(softwarové řešení pro podporu 
návrhu konstrukcí)

CAM – computer aided manufacturing   
počítačem podporovaná výroba 
(softwarové řešení pro podporu 
výroby (odlévání, obrábění atd.)

chain  řetěz
compressor  kompresor
crane  jeřáb
crankshaft  kliková/zalomená hřídel
filter  filtr
fluid  tekutina, tekutý
girder  nosník, trám, traverza
hydraulic  hydraulický, hydraulické 
zařízení

invention  vynález
joint  spoj, spára, prasklina
laboratory/lab  laboratorní
layer  vrstva, úroveň
pile  kůl
pipe  trubka
pneumatic  pneumatický, na stlačený 
vzduch

power  výkon, energie
power station  elektrárna
pressure  tlak
pulley  kladka
pump  pumpa
robotics  robotika
soldering  pájení
spring  pružina, pružinový
structure  konstrukce
vacuum  vzduchoprázdno, vakuum
valve  ventil, elektronka/výbojka
workshop  dílna

Electronics  
Elektronika
adapter  adaptér
aerial  anténa
amplifier  zesilovač
analogue  analogový
battery  baterie
capacitor  kondenzátor
charge (batteries)  nabít (baterie)
circuit  obvod
coil  cívka

conductor  vodič
digital  digitální
digital display  digitální displej
diode  dioda
earth  uzemnění
energy  energie
frequency  kmitočet
fuse  pojistka
generator  generátor, dynamo
inductor  induktor, indukční cívka
magnetic field  magnetické pole
mains  hlavní vedení, hlavní přívod 
elektrické energie

memory  paměť
optical fibre  optické vlákno
relay  relé
resistor  rezistor
semiconductor  polovodič
sensor  čidlo, snímač
short circuit  zkrat
switch  spínač, vypínač, přepínač
transducer  měnič, snímač
transistor  tranzistor

Materials  
Materiály
alloy  slitina
aluminium  hliník
brass  mosaz
brittle  křehký, lámavý
bronze  bronz
cadmium  kadmium
concrete  beton
copper  měď
corrosion  koroze, rez
corrosive  korozní
durable  trvalý, trvanlivý
fibre-board  dřevovláknitá deska
fibre-glass  skelný laminát, sklocement
flammable  hořlavý
flexible  ohebný, pružný
glass  sklo, sklovina
graphite  grafit
hard  tvrdý
lithium  lithium
mercury  rtuť
nickel  nikl
plastic  plast, plastový
plywood  překližka
polyethylene  polyethylen
PVC – polyvinyl chloride  PVC – 
polyvinylchlorid

quartz  krystal, křemen
resistant  odolný
rubber  kaučuk, pryž
silicon  křemík
steel  ocel

stretch  roztahovat, napínat, prodlužovat
strong  výkonný, pevný, silný
substance  hmota, látka
titanium  titan
wood  dřevo

Transport  
Přeprava
acceleration  zrychlení, akcelerace
accelerator  akcelerátor
airbag  airbag
aeroplane (Am.E. airplane)  letadlo
axle  náprava
bicycle  jízdní kolo
boat  člun
brakes  brzdy
bumper  nárazník
bus  autobus
carburettor  karburátor
chassis  podvozek, šasi
coach (Am.E. bus)  autobus, zájezdový, 
dálkový autobus

damper  tlumič
deliver  doručovat, dovézt (zboží)
engine  motor
exhaust  výfuk
fire engine  požární vozidlo, hasičská 
stříkačka

fuel  palivo
handbrake  ruční brzda
hydraulic brake  hydraulická brzda
ignition  zapalování
lorry (Am.E. truck)  nákladní auto
motorcycle  motocykl
petrol (Am.E. gas)  benzín
petrol engine  benzinový motor
piston  píst
traffic  doprava, provoz
traffic jam  dopravní zácpa
train  vlak
vehicle  vozidlo, vůz
wheel  kolo, volant

Design and production  
Design a výroba
accuracy  přesnost, správnost
assembly line  montážní linka, výrobní 
pás

circle  kruh
circular  kruhový
costings  náklady
develop  vyvinout, vyvíjet
development  vývoj
diagonal  diagonální; diagonála, 
úhlopříčka

draw  kresba
efficient  efektivní, výkonný
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factory  továrna
horizontal  vodorovný, horizontální
industry  průmysl
maintenance  údržba
management  management, vedení
manufacturer  výrobce, výrobní podnik
merge  sloučit, slučovat
mould  forma, licí forma
oval  elipsa, ovál
performance  výkon (stroje), práce
prototype  prototyp, model
rectangle  obdélník
rectangular  obdélníkový, pravoúhlý
requirement  požadavek, nárok, žádanka
research  výzkum
shape  tvar, forma, obrys
sketch  náčrt, nákres
solution  roztok, rozpouštění
square  čtverec
support  nosný stožár, podpěra
triangle  trojúhelník
triangular  trojúhelníkový
vertical  vertikální; vertikála, svislice

Health and safety  
Zdraví a bezpečnost
accident  nehoda, neštěstí, úraz
beware  dát si pozor
burn  pálení, popálenina, pálit, spalovat
dangerous  nebezpečný
earmuffs / ear defenders  chrániče/
klapky na uši

explosive  výbušnina, třaskavina, 
výbušný, třaskavý

fire extinguisher  hasicí přístroj
gloves  rukavice
hard hat  ochranná přilba
harmful  škodlivý
illness  nemoc
injury  zranění, škoda, poškození
no smoking  nekuřácký, zákaz kouření
noise  hluk
poison  jed
pollution  znečištění
protection  ochrana
protective eyewear  ochrana zraku, 
oční optika

radiation  záření, radiace
risk  riziko, nebezpečí
toxic  jedovatý, toxický

Tools 
Nástroje
axe  sekera
chainsaw  řetězová pila
clamp  svěrák

electric drill  elektrická vrtačka
torch (Am.E. flashlight)  svítilna, baterka
grinder  bruska, brusný kotouč
hammer  kladivo
knife  nůž
lathe  soustruh
level  vodováha, libela
measuring tape  měřicí pásmo
nail  hřebík, hřeb, přitlouci
pliers  kleště
saw  pila
scale  rozměry, stupnice, měřítko
scissors  nůžky
screw  šroub, šroubek
screwdriver  šroubovák
soldering iron  pájka
vacuum cleaner  vysavač
vacuum pump  vakuové čerpadlo, vývěva
welding  sváření, svařování
welding machine  svářečka
wrench  hasák, maticový klíč

Useful phrases  
Užitečné fráze
Always wear protective clothing.  Vždy 
si oblékni ochranný oblek.

Handle the chainsaw with care.  Zacházej 
s řetězovou pilou opatrně.

Air pollution contributes to global 
warming.  Znečištění vzduchu 
přispívá ke globálnímu oteplování.

Check if the temperature is correct.   
Zkontroluj, zda je správná teplota.

Coal is used to make energy.  Uhlí se 
používá k výrobě energie.

Cut the red wire.  Uřízni/přeruš červený 
drát.

Do you know how to operate a welding 
machine?  Umíš zacházet se 
svářečkou?

Does a magnet attract aluminim?   
Přitahuje magnet hliník?

Don’t smoke near flammable substances.  
Nekuř v blízkosti hořlavých látek.

Drive the nail in with the hammer.   
Přitluč hřebík kladivem.

Follow the instructions.  Řiď se podle 
instrukcí.

Gas can be compressed.  Plyn se dá 
stlačit.

Glass is usually brittle.  Sklo je obvykle 
křehké.

How do airbags work?  Jak fungují 
airbagy?

I want to become an engineer.  Chci se 
stát inženýrem.

If you aren’t careful, you’ll have an 
accident.  Když nebudeš opatrný, 
dojde k nehodě.

If you hear the alarm sound, leave the 
building.  Když uslyšíš zvuk 
poplašného zařízení, opusť budovu.

Mercury is highly toxic.  Rtuť je vysoce 
toxická.

Metal expands when it is heated.  Kov se 
teplem roztahuje.

Pass me a wrench.  Podej mi hasák.
Press the red button to turn off the 

machine.  Stiskni to červené tlačítko, 
abys zastavil stroj.

The radiation levels are too high.  Úroveň 
radiace je příliš vysoká.

Scientists carry out tests.  Vědci 
provádějí testy.

Sharpen the knife. It’s blunt.  Naostři 
nůž, je tupý.

The battery is fully discharged.  Baterie 
je úplně vybitá.

The factory has been shut down.   
Továrna byla uzavřena.

Cut off the power supply.  Přerušte zdroj 
energie.

The pressure is too low.  Tlak je příliš 
nízký.

This factory produces wheels.  Továrna 
vyrábí kola. (hovorově: Továrna vyrábí 
auta.)

The fuse has blown.  Pojistka se přepálila.
These toys are made of plastic.  Tyto 
hračky jsou vyrobeny z plastu.

This valve is faulty.  Tento ventil je vadný.
Try to stretch it.  Pokus se to natáhnout.
We haven’t had any problems with this 

equipment.  S tímto zařízením jsme 
neměli žádné problémy.

The costings for this project are too 
high.  Náklady na tento projekt jsou 
příliš vysoké.

What is fibre-glass made of?  Z čeho je 
vyrobeno skleněné vlákno/skelný 
laminát?

What is a soldering iron used for?  Na co 
se používá pájka?

What are the properties of this material?  
Jaké jsou vlastnosti tohoto 
materiálu?

Who invented the telephone?  Kdo 
vynalezl telefon?

Wood is used to produce furniture.   
Dřevo se používá na výrobu 
nábytku.




