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0
10 dílků 10 divisions /ðen dɪˈvɪʒ(ə)ns/
A

acetylen acetylene /əˈsetəˌliːn/
aktivace funkce mode activation /məʊd ˌæktɪˈveɪʃ(ə)n/
autogen oxy-acetylene welder /ˌɒksiəˈsetəˌliːn ˈweldə(r)/
B

babka (klempířská) stock anvil /stɒk ˈænvɪl/
bez výrazné meze kluzu without markedly limits slippage /wɪðˈaʊt ˈmɑː(r)kɪdli ˈlɪmɪt ˈslɪpɪdʒ/
bezpečnost práce safety at work /ˈseɪfti æt wɜː(r)k/
boční házení side run out /saɪd rʌn aʊt/
broušení grinding  /ˈɡraɪndɪŋ/
brusivo grinding material /ˈɡraɪndɪŋ məˈtɪəriəl/
bruska grinding machine /ˈɡraɪndɪŋ məˈʃiːn/
brusný kotouč grinding disc /ˈɡraɪndɪŋ dɪsk/
břit edge /edʒ/
břitový diagram cutting edge diagram /ˈkʌtɪŋ edʒ ˈdaɪəɡræm/
bubínek měřidla side drum gauge, measure /saɪd drʌm ɡeɪdʒ/, /ˈmeʒə(r)/
Č

čelní plocha top cutting surface /tɒp ˈkʌtɪŋ ˈsɜː(r)fɪs/
čelo forehead /ˈfɔː(r)ˌhed/
čep pivot /ˈpɪvət/
čistící prostředky detergents /dɪˈtɜː(r)dʒ(ə)nt/
čistič T-drážek T-slot cleaner /tiː slɒt ˈkliːnə(r)/
čištění stroje cleaning the machine /ˈkliːnɪŋ ðiː məˈʃiːn/
čtyřhran squared /skweə(r)d/
D

dělící přístroj divider /dɪˈvaɪdə(r)/
dělicí stůl separating table /ˈsepəreɪt ˈteɪb(ə)l/
délková měřidla lenght gauge /leŋθ ɡeɪdʒ/
demontáž disassembling /ˌdɪsəˈsemb(ə)l/
diamant diamond /ˈdaɪəmənd/
díra hole /həʊl/
dlab mortise

dlabačka mortising machine /ˈmɔː(r)tɪs məˈʃiːn/
dlabání chisel (out) /tʃɪz(ə)l aʊt/
dláto chisel /tʃɪz(ə)l/
dlouhá tyč long rail /lɒŋ reɪl/
dotyky contacts /ˈkɒntækt/
drážkovaná hřídel grooved shaft /ɡruːvd ʃɑːft/
drsnost  roughness /rʌf/
držák elektrody electrode holder /ɪˈlektrəʊd ˈhəʊldə(r)/
dřevo wood /wʊd/
dřík shank /ʃæŋk/
důlčík punch /pʌntʃ/
E

elektrický oblouk electric arc /ɪˈlektrɪk ɑː(r)k/
elektroda electrode /ɪˈlektrəʊd/
etalony standard /ˈstændə(r)d/
evolventa involute, evolvent /ɪˈvɒlv/
F

fazeta chamfered edge ˈtʃæmfə /edʒ/
formulář form, blank /fɔː(r)m/, /blæŋk/
fréza milling cutter /ˈmɪlɪŋ  ˈkʌtə(r)/
frézárna planing mill /pleɪn mɪl/
frézař miller /ˈmɪlə/
frézka milling machine /ˈmɪlɪŋ   məˈʃiːn/
frézování milling /ˈmɪlɪŋ/
G

grafický záznam graphic record /ˈɡræfɪk ˈrekɔː(r)d/

 /ˈmɔː(r)tɪs/ 



H

hadice hose /həʊz/
házivost eccentric running /ɪkˈsentrɪk ˈrʌnɪŋ/
hladká tyč rod /rɒd/
hlava head /hed/
hlava nože cutter head /ˈkʌtə(r) hed/
hlava zubu addendum /əˈdendəm/
hlavičkář snap /snæp/
hlavní ostří main cutting edge /meɪn ˈkʌtɪŋ edʒ/
hlavová kružnice addendum circle /əˈdendəm ˈsɜː(r)k(ə)l/
hloubka depth /depθ/
hloubka řezu cutting depth /ˈkʌtɪŋ depθ/
hloubkoměr depth gauges /depθ ɡeɪdʒ/
hmatadla callipers /ˈkælɪpə(r)z/
hmatadlo calliper /ˈkælɪpə/
hmotnost weight /weɪt/
hoblice planing bench /pleɪn bentʃ/
hoblík plane /pleɪn/
hoblování planing /pleɪn/
horizontální frézka horizontal milling machine /ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l mɪl məˈʃiːn/
hořáky burners /ˈbɜː(r)nə(r)/
hřbet ridge /rɪdʒ/
hydraulický mechanismus hydraulic mechanism /haɪˈdrɔːlɪk ˈmekəˌnɪz(ə)m/
CH

chladicí kapalina cooling fluid /kuːlɪŋ ˈfluːɪd/
chlazení cooling /kuːlɪŋ/
I

interferenční sklíčka interference slide /ˌɪntə(r)ˈfɪərəns slaɪd/
interval interval /ˈɪntə(r)v(ə)l/
J

jakost quality /ˈkwɒləti/
jehlan pyramid /ˈpɪrəmɪd/
jiskra spark /spɑː(r)k/
jmenovitý rozměr nominal dimension, nominal size

/ˈnɒmɪn(ə)l daɪˈmenʃ(ə)n/, /ˈnɒmɪn(ə)l 
saɪz/



K

kabely cables /ˈkeɪb(ə)l/
kalení do vody water quenching /ˈwɔːtə(r) kwentʃ/
kalibr gauge /ɡeɪdʒ/
kalibr třmenový calliper gauge /ˈkælɪpə ɡeɪdʒ/
kalibr válečkový plug gauge /plʌɡ ɡeɪdʒ/
kamaše leathers /ˈleðə(r)/
keramická destička ceramic plate /səˈræmɪk pleɪt/
kladívko hammer /ˈhæmə(r)/
kladivo hammer /ˈhæmə(r)/
kladivo na strusku slag hammer /slæɡ ˈhæmə(r)/
kleště tongs /tɒŋz/
klíh glue /ɡluː/
klín s nosem gib-head key /wedʒ hed kiː/
kolík pin /pɪn/
kolmost perpendicularity /ˌpɜːpənˌdɪkjʊˈlærɪtɪ/
konstrukce (stroje) construction /kənˈstrʌkʃ(ə)n/
kontrola check, control /tʃek/,/kənˈtrəʊl/
kontrolní trn check arbor /tʃek ˈɑːbə/
konzolová frézka knee-type milling machine /niː - taɪp - mɪlɪŋ - məˈʃiːn/
kotoučová drážkovací fréza disc cutter/joint cutter /dɪsk ˈkʌtə(r)/
kótování úhlu dimensioning angle /daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ -ˈæŋɡ(ə)l/ 
kovadlina anvil /ˈænvɪl/
kování úkosů forging bevels /fɔː(r)dʒɪŋ -ˈbev(ə)lz/
krátká tyč short rail  /ʃɔː(r)t - reɪl/ 
kreslení úhlu designing dfafting, drawing angle  /dɪˈzaɪnɪŋ - 
kruhový průřez circular profile /ˈsɜː(r)kjʊlə® - ˈprəʊfaɪl/
křidélkové měřidlo wing gauge  /wɪŋ - ɡeɪdʒ/ 
křivka curve /kɜː(r)v/
křížový stůl compound table  /ˈkɒmpaʊnd - ˈteɪb(ə)l/
kulička marble

kulisa link  /lɪŋk/ 
kužel cone /kəʊn/
kuželová plocha conical surface /ˈkɒnɪk(ə)l ˈsɜː(r)fɪs/
kuželovitost degree of taper /dɪˈɡriː əv ˈteɪpə(r)/
kvadrant quadrant /ˈkwɒdrənt/
kyslík oxygen /ˈɒksɪdʒ(ə)n/

 /ˈmɑː(r)b(ə)l/



L

laboratorní cvičení laboratory exercises /ləˈbɒrət(ə)ri ˈeksə(r)saɪz/
lapování lapping

lepený spoj glue joint /ɡluː dʒɔɪnt/
lepidlo adhesive /ədˈhiːsɪv/
lícování fitting /ˈfɪtɪŋ/
lisování pressing /ˈpresɪŋ/
listové měrky feeler gauge /ˈfiːlə ɡeɪdʒ/
lyra intermediate gear yoke /ˌɪntə(r)ˈmiːdiət /ɡɪər jəʊk
M

malý průměr small diametr /smɔːl daɪˈæmɪtə(r)/
materiál material /məˈtɪəriəl/
matice nut /nʌt/
mechanické upevnění mechanical fastening /mɪˈkænɪk(ə)l ˈfɑːsnɪŋ/
mechanické vlastnosti mechanical properties /mɪˈkænɪk(ə)l
mechanismus mechanism

měrka gauge

měření průměru po zkoušce measuring the diameter of the test /ˈmeʒə(r)ɪŋ ðiː daɪˈæmɪtə(r) əv ðiː test/

měření průměru před zkouškou diameter measurement before the test

měření v radiánech measuring in radians /ˈmeʒə(r)ɪŋ ɪn ˈreɪdiəl/
měření ve stupních measuring in degrees /ˈmeʒə(r)ɪŋ ɪn dɪˈɡriːz/
měření ve stupních a minutách measuring in degrees and in minutes /ˈmeʒə(r)ɪŋ ɪn dɪˈɡriːz ɪn ˈmɪnɪtz/
měřící drátky measuring wire /ˈmeʒə(r)ɪŋ ˈwaɪə(r)/
měřicí zařízení measuring device /ˈmeʒə(r)ɪŋ dɪˈvaɪs/
mez kluzu yield strenght, elasticity /jiːld streŋθ/, /ˌiːlæˈstɪsəti/
mez pevnosti při tlaku tensile strenght /ˈtensaɪl streŋθ/
mikrometr micrometer /maɪkrəʊ ˈmiːtə(r)/
mikrometrický šroub micrometer screw /maɪkrəʊ ˈmiːtə(r) kruː/
mikroskop microscope  /ˈmaɪkrəˌskəʊp/
milimetrový papír graph paper /ɡrɑːf/ /ˈpeɪpə(r)/
modul module /ˈmɒdjuːl/
modulová fréza modular cutter  /ˈmɒdjʊlə(r)/ /ˈkʌtə(r)/
montáž assembling /əˈsemb(ə)lɪŋ/
N

náběh (frézy na obrobek) approach /əˈprəʊtʃ/ 
nádoba container  /kənˈteɪnə(r)/
nádrh shifting gauge  /kənˈteɪnə(r)ɪŋ/ /ɡeɪdʒ/
naklápěcí svěrák tilting vice /tɪltɪŋ/ /vaɪs/
nástojárna tool shop /tuːl/ /ʃɒp/
nástrojař toolman /tuːl mæn/
nástrojová frézka tool milling machine /tuːl/ /mɪlɪŋ/ /məˈʃiːn/
návar weld deposit /weld/ /dɪˈpɒzɪt/
neobrobená plocha rough surface  /rʌf/ /ˈsɜː(r)fɪs/
nepřímé měření indirect measurement /ˌɪndəˈrekt/ /ˈmeʒə(r)mənt/
nerovnost inequality, /ˌɪnɪˈkwɒləti/
nesouměrná fréza asymmetrical cutter  /ˌeɪsɪˈmetrɪk(ə)l/ /ˈkʌtə(r)/
normalizovaná hodnota standart  /ˈstændə(r)d/
nožová hlava cutter head  /ˈkʌtə(r)/ /hed/ 
nulový bod zero point /ˈzɪərəʊ/  /pɔɪnt/
nůžky shears /ʃɪə(r)z/ 
nůžky pákové lever shears  /ˈliːvə(r)/  /ʃɪə(r)z/
nůžky strojní clipping machine /ˈklɪpɪŋ/ /məˈʃiːn/
nýt rivet /ˈrɪvɪt/
nýtování riveting  /ˈrɪvɪtɪŋ/

 /læpɪŋ/

 /ˈmekəˌnɪz(ə)m/
 /ɡeɪdʒ/

/daɪˈæmɪtə(r) ˈmeʒə(r)mənt bɪˈfɔː(r) ðiː 
test/



O

obdélníkový průžez rectangular profile  /rekˈtæŋɡjʊlə(r)/  /ˈprəʊfaɪl/
obráběná plocha work surface /wɜː(r)k/ /ˈsɜː(r)fɪs/ 
obrážení shaping  /ʃeɪpɪŋ/ 
obrobená plocha cut surface /kʌt/ /ˈsɜː(r)fɪs/
obrobitelnost machinability /məˈʃiːn əˈbɪləti/
obrubování edge forming /edʒ/ /fɔː(r)mɪŋ/
obvodové házení concentric running fault  /kənˈsentrɪk/  /ˈrʌnɪŋ/ /fɔːlt/
ocelový kartáč steel brush /stiːl/ /brʌʃ/
očistit svar clean weld /kliːn/  /weld/
odpich pin gauge /pɪn/ /ɡeɪdʒ/
odsávání exhaust /ɪɡˈzɔːst/
odsekáví chipping off  /tʃɪpɪŋ/ /ɒf/
odvalovací fréza hobbing cutter  /ˈhɒb(ə)l/  /ˈkʌtə(r)/
ohýbačka bending machine /bendɪŋ/  /məˈʃiːn/ 
ohýbání bending /bendɪŋ/
ochlazení cooling /kuːlɪŋ/ 
ochranná atmosféra controlled atmosphere /kənˈtrəʊld/ /ˈætməsˌfɪə(r)/ 
ochranné brýle goggles /ˈɡɒɡ(ə)lz/
ochranné pomůcky safety devices /ˈseɪfti/ /dɪˈvaɪs/ 
olej oil  /ɔɪl/
orýsování layout /ˈleɪaʊt/
osa axis /ˈæksɪs/
osazování shouldering  /ˈʃəʊldə(r)/ 
osový řez central section /ˈsentrəl/  /ˈsekʃ(ə)n/
ostří blade,bit  /bleɪd/ /bɪt/
osvědčení certificate /sə(r)ˈtɪfɪkət/
otáčka round, turn /raʊnd/ /tɜː(r)n/
otáčky revolutions /ˌrevəˈluːʃ(ə)n/
otvor hole /həʊl/ 
ozubení gearing, toothing /ˈɡɪərɪŋ/



P

pájení soldering  /ˈsɒldə(r)ɪŋ/
pájený spoj solder joint /ˈsɒldə(r)/ /dʒɔɪnt/
pájka solder /ˈsɒldə®
pata zubu base of tooth /beɪs/  /əv/ /tuːθ/
patní kružnice root circle /ruːt/ /ˈsɜː(r)k(ə)l/
pauzovací papír tracing paper

pěchování upsetting /ʌpˈsetɪŋ/
pevné upnutí firmly clamping /fɜː(r)mlɪ/ /klæmpɪŋ/ 
pevnost (materiálu) strength /streŋθ/
pila saw /sɔː/
pila ruční handsaw /ˈhændˌsɔː/
pila strojní saw machine /sɔː/  /məˈʃiːn/
pilník čtyřhranný square file /skweə(r)/  /faɪl/
pilník kulatý round file  /raʊnd/  /faɪl/
pilník plochý flat file /flæt/ /faɪl/
pilník půlkulatý cabinet file /ˈkæbɪnət/ /faɪl/
pilník tříhranný angle file /ˈæŋɡ(ə)l/  /faɪl/
pilování filing

plamen flame /fleɪm/
plocha hřbetu clearance face surface /ˈklɪərəns/  /feɪs/ /ˈsɜː(r)fɪs/
plochy areas  /ˈeəriə/
počet kyvů number of swings  /ˈnʌmbə(r)/ /əv/  /swɪŋs/
podložka plate

podložka (pod obrobek) work rest  /wɜː(r)k/ /rest/
podložka (těsnící) washer /ˈwɒʃə(r)/
podpěrka (šroubová) prop /prɒp/
pohybový šroub/u obráb. stroje motion screw

pojištění (matice) locking

pojivo binder

polotovar semi  /ˈsemi/
poměrné prodloužení elongation

posuv traverse /trəˈvɜː(r)s/
posuvné měřidlo caliper /ˈkælɪpə(r)/
posuvné upnutí sliding clamping  /slaɪdɪŋ/ /klæmpɪŋ/
povrch surface /ˈsɜː(r)fɪs/
pracovní diagram work diagram  /wɜː(r)k/ /ˈdaɪəɡræm/
pracovní postup workflow  /ˈwɜː(r)kˌfləʊ/
pracovní rovina stroje working plane of machine /ˈwɜː(r)kɪŋ/ /pleɪn/ /əv/  /məˈʃiːn/
prizma prism

probíjení piercing /ˈpɪə(r)sɪŋ/
prodlužování stretching /stretʃ/
profil profile

prokalitelnost hardening capacity /ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ/ /kəˈpæsəti/
prosté prodloužení simple extension /ˈsɪmp(ə)l/  /ɪkˈstenʃ(ə)n/
protahovačka broaching machine /brəʊtʃɪŋ/  /məˈʃiːn/
provaření penetration

průbojník piercer /həʊl pʌntʃ/
průměr diameter /daɪˈæmɪtə(r)/
průměr dříku shank diameter /ʃæŋk/ /daɪˈæmɪtə(r)/
průřez cross section /krɒs/ /ˈsekʃ(ə)n/
pružina spring /sprɪŋ/
pryžová palice mallet  /ˈmælɪt/
přeběh overrun /ˌəʊvəˈrʌn/
přesnost accuracy /ˈækjʊrəsi/
přesnost měření accuracy of measurement

přesuvná rukojeť shiftable handle

přídavný materiál excess material /ɪkˈses/ /məˈtɪəriəl/
přímé měření direct measurement

příměrná deska surface plate  /ˈsɜː(r)fɪs/ /pleɪt/
přímost straightnes  /ˈstreɪt(ə)n/
přístroj apparatus, device  /ˌæpəˈreɪtəs/ ,  /dɪˈvaɪs/
Pythagorova věta Pytahgoras' theorem  /ˈθɪərəm/

 /ˈtreɪsɪŋ/ /ˈpeɪpə(r)/

 /faɪlɪŋ/

 /pleɪt/

 /ˈməʊʃ(ə)n/ /skruː/
 /lɒkɪŋ/
 /ˈbaɪndə(r)/

 /ˈiːlɒŋɡeɪtʃn/

 /ˈprɪz(ə)m/

 /ˈprəʊfaɪl/

 /ˌpenəˈtreɪʃ(ə)n/

 /ˈækjʊrəsi/ /əv/ /ˈmeʒə(r)mənt/

 /dɪˈrekt/  /ˈmeʒə(r)mənt/



R

radiální vrtačka radial drilling machine

radiusové  měrky radius gauge  /ˈreɪdiəs/ /ɡeɪdʒ/
rašple rasp /rɑːsp/
redukční pouzdro reducing socket /rɪˈdjuːs/  /ˈsɒkɪt/
rentgenový snímek radiograph /ˌreɪdiˈɒɡrəf/
rovina plane, plain  /pleɪn/ , /pleɪn/
rovina řezu cutting plane  /ˈkʌtɪŋ/  /pleɪn/
rovinnost flat /flæt/
rovnoběžka parallel  /ˈpærəlel/
rovnoběžnost parallelism  /ˈpærəleˌlɪz(ə)m/
rozpínací šroub expansion bolt

rozšiřování expanding /ɪkˈspænd/
roztečná kružnice pitch circle  /pɪtʃ/ /ˈsɜː(r)k(ə)l/
rukavice glove /ɡlʌv/
rychloposuv rapid traverse  /ˈræpɪd/  /trəˈvɜː(r)s/
rychlořezná ocel high-speed steel  /haɪ-spiːd/ /stiːl/
rýsovací deska drawing board  /ˈdrɔːɪŋ/ /bɔː(r)d/
rýsovací jehla scriber  /skraɪbr/
rýsovací kružidlo drawing compasses  /ˈdrɔːɪŋ/  /ˈkʌmpəs/
Ř

řadící panel control panel  /kənˈtrəʊl/  /ˈpæn(ə)l/
řadící tyč gear-shift bar /ɡɪə(r)- /ʃɪft/  /bɑː(r)/
řazení převodů gear control /ɡɪə(r)/ /kənˈtrəʊl/ 
řezání (pilou) sawing /sɔːɪŋ/
řezná rychlost cutting speed /ˈkʌtɪŋ/ /spiːd/
řezná síla cutting force /ˈkʌtɪŋ/  /fɔː(r)s/
řezné podmínky cutting conditions /ˈkʌtɪŋ/  /kənˈdɪʃ(ə)n/
řezné úhly cutting angles /ˈkʌtɪŋ/  /ˈæŋɡ(ə)l/
řezný odpor cutting resistance  /ˈkʌtɪŋ/ /rɪˈzɪst(ə)ns/

 /ˈreɪdiəl/ /drɪlɪŋ//məˈʃiːn/

 /ɪkˈspænʃ(ə)n/ /bəʊlt/



S

sedlík (hladicí kladivo) set hammer /set/  /ˈhæmə(r)/
sekáč chisel /ˈtʃɪz(ə)l/
sekáč křížový Phillips chisel /ˈtʃɪz(ə)l/
sekáč plochý flat tip chisel  /flæt/ /tɪp/  /ˈtʃɪz(ə)l/
sekání cutting

sinusové pravítko sine bar /saɪn/  /bɑː(r)/
sloupová vrtačka column drilling machine  /ˈkɒləm//drɪlɪŋ/  /məˈʃiːn/
smluvní diagram contractual diagram  /kənˈtræktʃʊəl/  /ˈdaɪəɡræm/
smykadlo slipper /ˈslɪpə(r)/
součást component /kəmˈpəʊnənt/
souměrná fréza symmetrical cutter /sɪˈmetrɪk(ə)l//ˈkʌtə(r)/
soustružení turning  /ˈtɜː(r)nɪŋ/
soustružna turning shop  /ˈtɜː(r)nɪŋ/ /ʃɒp/
soustružnický nůž lathe tool  /leɪð/ /tuːl/
soustružník /leɪð ˈɒpəˌreɪtə/
soustředný svěrák centric vice  /ˈsentrɪk/ /vaɪs/
spektrum spectrum /ˈspektrəm/
spojka junction /ˈdʒʌŋkʃ(ə)n/
srovnávačka planing machine  /pleɪnɪŋ//məˈʃiːn/
stavěcí šroub (červík) grub screw /ɡrʌb/ /skruː/
stojánkový úhloměr standing goniometer  /ˈstændɪŋ/
stojanová vrtačka pillar drilling machine /ˈpɪlə(r)/ /drɪlɪŋ//məˈʃiːn/
stolní vrtačka bench drilling machine /bentʃ/ /drɪlɪŋ//məˈʃiːn/
stopková fréza shank cutter  /ʃæŋk/ /ˈkʌtə(r)/
stoupání climbing  /ˈklaɪmɪŋ/
stroj machine  /məˈʃiːn/
strojní svěrák machine vice  /məˈʃiːn/ /vaɪs/
strojnické tabulky machining tables  /məˈʃiːnɪŋ//ˈteɪb(ə)lz/
struska slag  /slæɡ/
středicí důlek centre hole  /ˈsentə(r)//həʊl/
středící otvor centring hole /ˈsentə(r)ɪŋ//həʊl/
středicí vrták centre drill  /ˈsentə(r)/ /drɪl/
střední průměr závitu angle diameter  /ˈæŋɡ(ə)l//daɪˈæmɪtə(r)/
střihání cutting /ˈkʌtɪŋ/
stupnice scale /skeɪl/
svár weld /weld/
svarový spoj weld joint /weld/ /dʒɔɪnt/
svářecí kukla welding helmet

svářecí štít welding shield /weldɪŋ/ /ʃiːld/
svářeč welder  /ˈweldə(r)/
svářečka welding machine /weldɪŋ//məˈʃiːn/
svářovna welding shop /weldɪŋ/ /ʃɒp/
svěrák vice /vaɪs/
svislá frézka vertical milling machine  /ˈvɜː(r)tɪk(ə)l/ /mɪlɪŋ//məˈʃiːn/
svisle vertically /ˈvɜː(r)tɪkli/

 /ˈkʌtɪŋ/

 lathe operator

 /weldɪŋ/ /ˈhelmɪt/



Š

šestihran hexagons /ˈheksəɡən/
ševingování shaving /ʃeɪvɪŋ/
šířka řezu width of cut  /wɪdθ/ /əv/ /kʌt/
špička nože tool point

šroub screw /skruː/
šroubovák křížový Phillips screwdriver /ˈskruːˌdraɪvə/
šroubovák plochý flat tip screwdriver  /flæt/ /tɪp/ /ˈskruːˌdraɪvə(r)/
šroubovice screw line /skruː/ /laɪn/
štít shield /ʃiːld/
T

tabulka table  /ˈteɪb(ə)l/
tahová zkouška tensile test  /ˈtensaɪl/ /test/
talířkový mikrometr plates' micrometer /pleɪt maɪkrəʊ ˈmiːtə(r)/
talkový ventil pressure valve  /ˈpreʃə(r)/ /vælv/
tavidlo flux /flʌks/
tavná lázeň welding pool  /weldɪŋ/ /puːl/ 
T-drážka T-slot  /tiː/  /slɒt/
technická zpráva technical report

technologický postup technological process  /ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l/ /ˈprəʊses/
tělo corpus, body

tělo nože tool body   /tuːl//ˈbɒdi/
tepelná roztažnost heat expansion /hiːt/ /ɪkˈspænʃ(ə)n/
tepelné zpracovnání heat /hiːt/ 
teplota temperature  /ˈtemprɪtʃə(r)/
těsné pero tight key /taɪt/ /kiː/
těsnění seal /siːl/
tětiva chord /kɔː(r)d/
tlaková lahev pressure cylinder  /ˈpreʃə(r)/ /ˈsɪlɪndə(r)/
tlaková nádoba pressure tank  /ˈpreʃə(r)/ /tæŋk/
tloušťka zubu tooth thickness  /tuːθ//ˈθɪknəs/
T-matice T-nut  /tiː/ /nʌt/
tolerance úhlová angular tolerance /ˈæŋɡjʊlə(r)/ /ˈtɒlərəns/
trhací stroj ripper /ˈrɪpə(r)/
truhlárna joiner´s workshop /ˈdʒɔɪnə®z//ˈwɜː(r)kˌʃɒp/
truhlář joiner /ˈdʒɔɪnə(r)/
tryska nozzle, air blast nozzle /ˈnɒz(ə)l/,/eə(r)/ /blɑːst/ /ˈnɒz(ə)l/
třídy ocelí grade of steels  /ɡreɪd//əv//stiːlz/
tříska chip  /tʃɪp/
tvarová fréza shaped cutter  /ʃeɪpt//ˈkʌtə(r)/
tvrdoměr hardness tester /ˈhɑːdnɪs ˈtestə(r)/
tvrdost hardness /ˈhɑːdnɪs/
U

ucpávka stuffing /ˈstʌfɪŋ/
údržba maintenance /ˈmeɪntənəns/
úhel břitu angle of the wedge /ˈæŋɡ(ə)l əv ðiː wedʒ/
úhel čela face angle /feɪs ˈæŋɡ(ə)l/
úhel hřbetu angle of clearance /ˈæŋɡ(ə)l əv ˈklɪərəns/
úhel kužele při kuželovitosti angle of taper /ˈæŋɡ(ə)l əv ˈteɪpə(r)/
úhel řezu cutting angle /ˈkʌtɪŋ ˈæŋɡ(ə)l/
úhel záběru angle of approach /ˈæŋɡ(ə)l əv əˈprəʊtʃ/
úhelník square

úhloměr protractor /prəˈtræktə(r)/
uhlopříčka diagonal /daɪˈæɡən(ə)l/
úhlová rozteč pitch angle /pɪtʃ æɡən(ə)l/
úchylka deviation /ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/
úchylkoměr drift indicator /drɪft ˈɪndɪˌkeɪtə(r)/
univerzální trhací stroj universal shredder /ˌjuːnɪˈvɜː(r)s(ə)l ˈʃredə(r)/
upichování parting /ˈpɑː(r)tɪŋ/
upínací plocha clamping surface /klæmp ˈsɜː(r)fɪs/
upínací šroub tightening screw /ˈtaɪt(ə)nɪŋ skruː/
upínací trn centre  /ˈsentə(r)/
upínací zařízení clamping device /klæmp dɪˈvaɪs/
ustavovací plocha locating surface /ləʊˈkeɪt ˈsɜː(r)fɪs/
utahovací klíč tightening spanner ˈtaɪt(ə)nɪŋ ˈspænə(r)/
utahovák driver /ˈdraɪvə(r)/
utínka anvil chisel /ˈænvɪl ˈtʃɪz(ə)l/

 /tuːl//pɔɪnt/

 /ˈteknɪk(ə)l/ /rɪˈpɔː(r)t/

 /ˈkɔː(r)pəs/, /ˈbɒdi/

 /skweə(r)/



V

válcová plocha cylindric surface /ˈsɪlɪndə(r) ˈsɜː(r)fɪs/
válec roll /rəʊl/
váleček roller /ˈrəʊlə(r)/
vedlejší ostří secondary cutting edge /ˈsekənd(ə)ri ˈkʌtɪŋ edʒ/
velký průměr large diameter /lɑː(r)dʒ daɪˈæmɪtə(r)/
vícechodý závit multiple thread /ˈmʌltɪp(ə)l θred/
vlasové pravítko tool  knife edge /tuːl naɪf edʒ/
vodorovně horizontally /ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l/
vratidlo (na výstružníky) reamer holder /ˈriːmə ˈhəʊldə(r)/
vrtačkové sklíčidlo drill chuck /drɪl tʃʌk/
vrták drill bit /drɪl bɪt/
vrtání drilling  /drɪlɪŋ/
vrut screw /skruː/
vřeteno spindle  /ˈspɪnd(ə)l/
vtisk indentation /ˌɪndenˈteɪʃ(ə)n/
výběh runout /rʌn aʊt/
výheň forge /fɔː(r)dʒ/
výhrubník rough reamer /rʌf ˈriːmə/
vyklepávání hammering  /ˈhæmərɪŋ/
vyosení offset /ˈɒfˌset/
vyrážecí klín drift key /drɪft kiː/
výrobní výkres production drawing /prəˈdʌkʃ(ə)n ˈdrɔːɪŋ/
vysoká jakost high quality /haɪ ˈkwɒləti/
výstružník reamer /ˈriːmə/
výstupky lugs  /lʌɡ/
výškoměr altimeter /ˈæltɪˌmiːtə(r)/ 
vzorek sample /ˈsɑːmp(ə)l/
vzorník sampler /ˈsɑːmplə(r)/
Z

zaběhávání run in /rʌn ɪn/
základní měrky gauge blocks /ɡeɪdʒ blɒkz/
zakružovačka rounding machine /raʊndɪŋ məˈʃiːn/
zámečník locksmith  /ˈlɒkˌsmɪθ/
zápustka swage /sweɪdʒ/
zářez (při řezání pilou) draft /drɑːft/
zástěra apron /ˈeɪprən/
závit screw thread /skruː θred/
závit lichoběžníkový trapezoidal thread /ˈtræpɪzɔɪd θred/
závitník screw tap /skruː tæp/
závitová čelist screw-threading die /skruː θredɪŋ daɪ/
závitové měrky point gauge /pɔɪnt ɡeɪdʒ/
závlačka pin /pɪn/
zdvih konzoly travel of console /ˈtræv(ə)l əv kənˈsəʊl/
zemnící kleště grounding clamp /ˈɡraʊndɪŋ klæmp/
zkosení hrany chamfer /ˈtʃæmfə/
zkušební čep probationary spigot /prəˈbeɪʃ(ə)n(ə)ri spigot/
zkušební vzorek the test specimen /ðiː test ˈspesəmɪn/
změření tvaru measure shape /ˈmeʒə(r) ʃeɪp/
změření úhlu mesuare angle /ˈmeʒə(r)æŋɡ(ə)l/
zrcadlení reflecting

zuboměr gear-tooth calliper

zúžení (kontrakce) narrowing [contraction] /ˈnærəʊɪŋ/
Ž

žíhání annealing /əˈniːlɪŋ/

 /rɪˈflektɪŋ/
 /ɡɪə(r) - tuːθ - kælɪpə(r)/



0
10 divisions /ðen dɪˈvɪʒ(ə)ns/ 10 dílků
A
accuracy /ˈækjʊrəsi/ přesnost 
accuracy of measurement přesnost měření
acetylene /əˈsetəˌliːn/ acetylen
addendum /əˈdendəm/ hlava zubu
addendum circle /əˈdendəm ˈsɜː(r)k(ə)l/ hlavová kružnice

adhesive /ədˈhiːsɪv/ lepidlo
altimeter /ˈæltɪˌmiːtə(r)/ výškoměr
angle diameter  /ˈæŋɡ(ə)l//daɪˈæmɪtə(r)/ střední průměr závitu

angle file /ˈæŋɡ(ə)l/  /faɪl/ pilník tříhranný

angle of approach /ˈæŋɡ(ə)l əv əˈprəʊtʃ/ úhel záběru
angle of clearance /ˈæŋɡ(ə)l əv ˈklɪərəns/ úhel hřbetu
angle of taper /ˈæŋɡ(ə)l əv ˈteɪpə(r)/ úhel kužele při kuželovitosti
angle of the wedge /ˈæŋɡ(ə)l əv ðiː wedʒ/ úhel břitu
angular tolerance /ˈæŋɡjʊlə(r)/ /ˈtɒlərəns/ tolerance úhlová
annealing /əˈniːlɪŋ/ žíhání
anvil /ˈænvɪl/ kovadlina
anvil chisel /ˈænvɪl ˈtʃɪz(ə)l/ utínka
apparatus, device  /ˌæpəˈreɪtəs/ ,  /dɪˈvaɪs/ přístroj
approach /əˈprəʊtʃ/ náběh (frézy na obrobek)
apron /ˈeɪprən/ zástěra
areas  /ˈeəriə/ plochy
assembling /əˈsemb(ə)lɪŋ/ montáž
asymmetrical cutter  /ˌeɪsɪˈmetrɪk(ə)l/ /ˈkʌtə(r)/ nesouměrná fréza
axis /ˈæksɪs/ osa
B
base of tooth /beɪs/  /əv/ /tuːθ/ pata zubu
bending /bendɪŋ/ ohýbání
bending machine /bendɪŋ/  /məˈʃiːn/ ohýbačka
bench drilling machine /bentʃ/ /drɪlɪŋ//məˈʃiːn/ stolní vrtačka
binder pojivo
blade,bit  /bleɪd/ /bɪt/ ostří
broaching machine /brəʊtʃɪŋ/  /məˈʃiːn/ protahovačka
burners /ˈbɜː(r)nə(r)/ hořáky

 /ˈækjʊrəsi/ /əv/ /ˈmeʒə(r)mənt/

 /ˈbaɪndə(r)/



C
cabinet file /ˈkæbɪnət/ /faɪl/ pilník půlkulatý
cables /ˈkeɪb(ə)l/ kabely
caliper /ˈkælɪpə(r)/ posuvné měřidlo
calliper /ˈkælɪpə/ hmatadlo
calliper gauge /ˈkælɪpə ɡeɪdʒ/ kalibr třmenový
callipers /ˈkælɪpə(r)z/ hmatadla
central section /ˈsentrəl/  /ˈsekʃ(ə)n/ osový řez
centre  /ˈsentə(r)/ upínací trn
centre drill  /ˈsentə(r)/ /drɪl/ středicí vrták
centre hole  /ˈsentə(r)//həʊl/ středicí důlek
centric vice  /ˈsentrɪk/ /vaɪs/ soustředný svěrák
centring hole /ˈsentə(r)ɪŋ//həʊl/ středící otvor
ceramic plate /səˈræmɪk pleɪt/ keramická destička
certificate /sə(r)ˈtɪfɪkət/ osvědčení
circular profile /ˈsɜː(r)kjʊlə® - ˈprəʊfaɪl/ kruhový průřez
clamping device /klæmp dɪˈvaɪs/ upínací zařízení
clamping surface /klæmp ˈsɜː(r)fɪs/ upínací plocha
clean weld /kliːn/  /weld/ očistit svar
cleaning the machine /ˈkliːnɪŋ ðiː məˈʃiːn/ čištění stroje
clearance face surface /ˈklɪərəns/  /feɪs/ /ˈsɜː(r)fɪs/ plocha hřbetu
climbing  /ˈklaɪmɪŋ/ stoupání
clipping machine /ˈklɪpɪŋ/ /məˈʃiːn/ nůžky strojní
column drilling machine  /ˈkɒləm//drɪlɪŋ/  /məˈʃiːn/ sloupová vrtačka
component /kəmˈpəʊnənt/ součást
compound table  /ˈkɒmpaʊnd - ˈteɪb(ə)l/ křížový stůl
concentric running fault  /kənˈsentrɪk/  /ˈrʌnɪŋ/ /fɔːlt/ obvodové házení
cone /kəʊn/ kužel 
conical surface /ˈkɒnɪk(ə)l ˈsɜː(r)fɪs/ kuželová plocha
construction /kənˈstrʌkʃ(ə)n/ konstrukce (stroje)
contacts /ˈkɒntækt/ dotyky
container  /kənˈteɪnə(r)/ nádoba
contractual diagram  /kənˈtræktʃʊəl/  /ˈdaɪəɡræm/ smluvní diagram
control panel  /kənˈtrəʊl/  /ˈpæn(ə)l/ řadící panel
controlled atmosphere /kənˈtrəʊld/ /ˈætməsˌfɪə(r)/ ochranná atmosféra
cooling /kuːlɪŋ/ chlazení
cooling /kuːlɪŋ/ ochlazení
cooling fluid /kuːlɪŋ ˈfluːɪd/ chladicí kapalina
corpus, body tělo
cross section /krɒs/ /ˈsekʃ(ə)n/ průřez
curve /kɜː(r)v/ křivka
cut surface /kʌt/ /ˈsɜː(r)fɪs/ obrobená plocha
cutter head /ˈkʌtə(r) hed/ hlava nože
cutter head  /ˈkʌtə(r)/ /hed/ nožová hlava
cutting sekání
cutting /ˈkʌtɪŋ/ střihání
cutting angle /ˈkʌtɪŋ ˈæŋɡ(ə)l/ úhel řezu
cutting angles /ˈkʌtɪŋ/  /ˈæŋɡ(ə)l/ řezné úhly
cutting conditions /ˈkʌtɪŋ/  /kənˈdɪʃ(ə)n/ řezné podmínky
cutting depth /ˈkʌtɪŋ depθ/ hloubka řezu
cutting edge diagram /ˈkʌtɪŋ edʒ ˈdaɪəɡræm/ břitový diagram
cutting force /ˈkʌtɪŋ/  /fɔː(r)s/ řezná síla
cutting plane  /ˈkʌtɪŋ/  /pleɪn/ rovina řezu
cutting resistance  /ˈkʌtɪŋ/ /rɪˈzɪst(ə)ns/ řezný odpor
cutting speed /ˈkʌtɪŋ/ /spiːd/ řezná rychlost
cylindric surface /ˈsɪlɪndə(r) ˈsɜː(r)fɪs/ válcová plocha

 /ˈkɔː(r)pəs/, /ˈbɒdi/

 /ˈkʌtɪŋ/



D
degree of taper /dɪˈɡriː əv ˈteɪpə(r)/ kuželovitost
depth /depθ/ hloubka
depth gauges /depθ ɡeɪdʒ/ hloubkoměr
designing dfafting, drawing angle  /dɪˈzaɪnɪŋ - kreslení úhlu
detergents /dɪˈtɜː(r)dʒ(ə)nt/ čistící prostředky
deviation /ˌdiːviˈeɪʃ(ə)n/ úchylka
diagonal /daɪˈæɡən(ə)l/ uhlopříčka
diameter /daɪˈæmɪtə(r)/ průměr

diameter measurement before the test měření průměru před zkouškou

diamond /ˈdaɪəmənd/ diamant
dimensioning angle /daɪˈmenʃ(ə)nɪŋ -ˈæŋɡ(ə)l/ kótování úhlu
direct measurement přímé měření
disassembling /ˌdɪsəˈsemb(ə)l/ demontáž
disc cutter/joint cutter /dɪsk ˈkʌtə(r)/ kotoučová drážkovací fréza
divider /dɪˈvaɪdə(r)/ dělící přístroj
draft /drɑːft/ zářez (při řezání pilou)
drawing board  /ˈdrɔːɪŋ/ /bɔː(r)d/ rýsovací deska
drawing compasses  /ˈdrɔːɪŋ/  /ˈkʌmpəs/ rýsovací kružidlo
drift indicator /drɪft ˈɪndɪˌkeɪtə(r)/ úchylkoměr
drift key /drɪft kiː/ vyrážecí klín
drill bit /drɪl bɪt/ vrták
drill chuck /drɪl tʃʌk/ vrtačkové sklíčidlo
drilling  /drɪlɪŋ/ vrtání
driver /ˈdraɪvə(r)/ utahovák
E
eccentric running /ɪkˈsentrɪk ˈrʌnɪŋ/ házivost
edge /edʒ/ břit
edge forming /edʒ/ /fɔː(r)mɪŋ/ obrubování
electric arc /ɪˈlektrɪk ɑː(r)k/ elektrický oblouk
electrode /ɪˈlektrəʊd/ elektroda
electrode holder /ɪˈlektrəʊd ˈhəʊldə(r)/ držák elektrody
elongation poměrné prodloužení
excess material /ɪkˈses/ /məˈtɪəriəl/ přídavný materiál
exhaust /ɪɡˈzɔːst/ odsávání
expanding /ɪkˈspænd/ rozšiřování
expansion bolt rozpínací šroub
F
face angle /feɪs ˈæŋɡ(ə)l/ úhel čela
feeler gauge /ˈfiːlə ɡeɪdʒ/ listové měrky
filing pilování
firmly clamping /fɜː(r)mlɪ/ /klæmpɪŋ/ pevné upnutí
fitting /ˈfɪtɪŋ/ lícování
flame /fleɪm/ plamen
flat /flæt/ rovinnost
flat file /flæt/ /faɪl/ pilník plochý
flat tip chisel  /flæt/ /tɪp/  /ˈtʃɪz(ə)l/ sekáč plochý
flat tip screwdriver  /flæt/ /tɪp/ /ˈskruːˌdraɪvə(r)/ šroubovák plochý
flux /flʌks/ tavidlo
forehead /ˈfɔː(r)ˌhed/ čelo
forge /fɔː(r)dʒ/ výheň
forging bevels /fɔː(r)dʒɪŋ -ˈbev(ə)lz/ kování úkosů
form, blank /fɔː(r)m/, /blæŋk/ formulář
G
gauge /ɡeɪdʒ/ kalibr
gauge měrka
gauge blocks /ɡeɪdʒ blɒkz/ základní měrky
gear control /ɡɪə(r)/ /kənˈtrəʊl/ řazení převodů
gearing, toothing /ˈɡɪərɪŋ/ ozubení
gear-shift bar /ɡɪə(r)- /ʃɪft/  /bɑː(r)/ řadící tyč
gear-tooth calliper zuboměr
gib-head key /wedʒ hed kiː/ klín s nosem
glove /ɡlʌv/ rukavice
glue /ɡluː/ klíh
glue joint /ɡluː dʒɔɪnt/ lepený spoj
goggles /ˈɡɒɡ(ə)lz/ ochranné brýle
grade of steels  /ɡreɪd//əv//stiːlz/ třídy ocelí
graph paper /ɡrɑːf/ /ˈpeɪpə(r)/ milimetrový papír
graphic record /ˈɡræfɪk ˈrekɔː(r)d/ grafický záznam
grinding  /ˈɡraɪndɪŋ/ broušení
grinding disc /ˈɡraɪndɪŋ dɪsk/ brusný kotouč
grinding machine /ˈɡraɪndɪŋ məˈʃiːn/ bruska
grinding material /ˈɡraɪndɪŋ məˈtɪəriəl/ brusivo
grooved shaft /ɡruːvd ʃɑːft/ drážkovaná hřídel
grounding clamp /ˈɡraʊndɪŋ klæmp/ zemnící kleště
grub screw /ɡrʌb/ /skruː/ stavěcí šroub (červík)

/daɪˈæmɪtə(r) ˈmeʒə(r)mənt bɪˈfɔː(r) ðiː 
test/

 /dɪˈrekt/  /ˈmeʒə(r)mənt/

 /ˈiːlɒŋɡeɪtʃn/

 /ɪkˈspænʃ(ə)n/ /bəʊlt/

 /faɪlɪŋ/

 /ɡeɪdʒ/

 /ɡɪə(r) - tuːθ - kælɪpə(r)/



H
hammer /ˈhæmə(r)/ kladívko
hammer /ˈhæmə(r)/ kladivo
hammering  /ˈhæmərɪŋ/ vyklepávání
handsaw /ˈhændˌsɔː/ pila ruční
hardening capacity /ˈhɑː(r)d(ə)nɪŋ/ /kəˈpæsəti/ prokalitelnost
hardness /ˈhɑːdnɪs/ tvrdost
hardness tester /ˈhɑːdnɪs ˈtestə(r)/ tvrdoměr
head /hed/ hlava
heat /hiːt/ tepelné zpracovnání
heat expansion /hiːt/ /ɪkˈspænʃ(ə)n/ tepelná roztažnost
hexagons /ˈheksəɡən/ šestihran
high quality /haɪ ˈkwɒləti/ vysoká jakost
high-speed steel  /haɪ-spiːd/ /stiːl/ rychlořezná ocel
hobbing cutter  /ˈhɒb(ə)l/  /ˈkʌtə(r)/ odvalovací fréza
hole /həʊl/ díra
hole /həʊl/ otvor
horizontal milling machine /ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l mɪl məˈʃiːn/ horizontální frézka
horizontally /ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l/ vodorovně
hose /həʊz/ hadice
hydraulic mechanism /haɪˈdrɔːlɪk ˈmekəˌnɪz(ə)m/ hydraulický mechanismus
CH
chamfer /ˈtʃæmfə/ zkosení hrany
chamfered edge ˈtʃæmfə /edʒ/ fazeta
check arbor /tʃek ˈɑːbə/ kontrolní trn
check, control /tʃek/,/kənˈtrəʊl/ kontrola
chip  /tʃɪp/ tříska
chipping off  /tʃɪpɪŋ/ /ɒf/ odsekáví
chisel /tʃɪz(ə)l/ dláto
chisel /ˈtʃɪz(ə)l/ sekáč
chisel (out) /tʃɪz(ə)l aʊt/ dlabání
chord /kɔː(r)d/ tětiva
I
indentation /ˌɪndenˈteɪʃ(ə)n/ vtisk
indirect measurement /ˌɪndəˈrekt/ /ˈmeʒə(r)mənt/ nepřímé měření
inequality, /ˌɪnɪˈkwɒləti/ nerovnost
interference slide /ˌɪntə(r)ˈfɪərəns slaɪd/ interferenční sklíčka
intermediate gear yoke /ˌɪntə(r)ˈmiːdiət /ɡɪər jəʊk lyra
interval /ˈɪntə(r)v(ə)l/ interval
involute, evolvent /ɪˈvɒlv/ evolventa
J
joiner /ˈdʒɔɪnə(r)/ truhlář
joiner´s workshop /ˈdʒɔɪnə®z//ˈwɜː(r)kˌʃɒp/ truhlárna
junction /ˈdʒʌŋkʃ(ə)n/ spojka
K
knee-type milling machine /niː - taɪp - mɪlɪŋ - məˈʃiːn/ konzolová frézka
L
laboratory exercises /ləˈbɒrət(ə)ri ˈeksə(r)saɪz/ laboratorní cvičení
lapping lapování
large diameter /lɑː(r)dʒ daɪˈæmɪtə(r)/ velký průměr
lathe tool  /leɪð/ /tuːl/ soustružnický nůž

/leɪð ˈɒpəˌreɪtə/ soustružník
layout /ˈleɪaʊt/ orýsování
leathers /ˈleðə(r)/ kamaše
lenght gauge /leŋθ ɡeɪdʒ/ délková měřidla
lever shears  /ˈliːvə(r)/  /ʃɪə(r)z/ nůžky pákové
link  /lɪŋk/ kulisa
locating surface /ləʊˈkeɪt ˈsɜː(r)fɪs/ ustavovací plocha
locking pojištění (matice)
locksmith  /ˈlɒkˌsmɪθ/ zámečník
long rail /lɒŋ reɪl/ dlouhá tyč
lugs  /lʌɡ/ výstupky

 /læpɪŋ/

lathe operator

 /lɒkɪŋ/



M
machinability /məˈʃiːn əˈbɪləti/ obrobitelnost
machine  /məˈʃiːn/ stroj
machine vice  /məˈʃiːn/ /vaɪs/ strojní svěrák
machining tables  /məˈʃiːnɪŋ//ˈteɪb(ə)lz/ strojnické tabulky
main cutting edge /meɪn ˈkʌtɪŋ edʒ/ hlavní ostří
maintenance /ˈmeɪntənəns/ údržba
mallet  /ˈmælɪt/ pryžová palice
marble kulička
material /məˈtɪəriəl/ materiál
measure shape /ˈmeʒə(r) ʃeɪp/ změření tvaru
measuring device /ˈmeʒə(r)ɪŋ dɪˈvaɪs/ měřicí zařízení
measuring in degrees /ˈmeʒə(r)ɪŋ ɪn dɪˈɡriːz/ měření ve stupních
measuring in degrees and in minutes /ˈmeʒə(r)ɪŋ ɪn dɪˈɡriːz ɪn ˈmɪnɪtz/ měření ve stupních a minutách
measuring in radians /ˈmeʒə(r)ɪŋ ɪn ˈreɪdiəl/ měření v radiánech
measuring the diameter of the test /ˈmeʒə(r)ɪŋ ðiː daɪˈæmɪtə(r) əv ðiː test/ měření průměru po zkoušce
measuring wire /ˈmeʒə(r)ɪŋ ˈwaɪə(r)/ měřící drátky
mechanical fastening /mɪˈkænɪk(ə)l ˈfɑːsnɪŋ/ mechanické upevnění
mechanical properties /mɪˈkænɪk(ə)l mechanické vlastnosti
mechanism mechanismus
mesuare angle /ˈmeʒə(r)æŋɡ(ə)l/ změření úhlu
micrometer /maɪkrəʊ ˈmiːtə(r)/ mikrometr
micrometer screw /maɪkrəʊ ˈmiːtə(r) kruː/ mikrometrický šroub
microscope  /ˈmaɪkrəˌskəʊp/ mikroskop
miller /ˈmɪlə/ frézař
milling /ˈmɪlɪŋ/ frézování
milling cutter /ˈmɪlɪŋ  ˈkʌtə(r)/ fréza
milling machine /ˈmɪlɪŋ   məˈʃiːn/ frézka
mode activation /məʊd ˌæktɪˈveɪʃ(ə)n/ aktivace funkce
modular cutter  /ˈmɒdjʊlə(r)/ /ˈkʌtə(r)/ modulová fréza
module /ˈmɒdjuːl/ modul
mortise dlab
mortising machine /ˈmɔː(r)tɪs məˈʃiːn/ dlabačka
motion screw pohybový šroub/u obráb. stroje
multiple thread /ˈmʌltɪp(ə)l θred/ vícechodý závit
N
narrowing [contraction] /ˈnærəʊɪŋ/ zúžení (kontrakce)

nominal dimension, nominal size jmenovitý rozměr

nozzle, air blast nozzle /ˈnɒz(ə)l/,/eə(r)/ /blɑːst/ /ˈnɒz(ə)l/ tryska
number of swings  /ˈnʌmbə(r)/ /əv/  /swɪŋs/ počet kyvů
nut /nʌt/ matice
O
offset /ˈɒfˌset/ vyosení
oil  /ɔɪl/ olej
overrun /ˌəʊvəˈrʌn/ přeběh
oxy-acetylene welder /ˌɒksiəˈsetəˌliːn ˈweldə(r)/ autogen
oxygen /ˈɒksɪdʒ(ə)n/ kyslík

 /ˈmɑː(r)b(ə)l/

 /ˈmekəˌnɪz(ə)m/

 /ˈmɔː(r)tɪs/ 

 /ˈməʊʃ(ə)n/ /skruː/

/ˈnɒmɪn(ə)l daɪˈmenʃ(ə)n/, /ˈnɒmɪn(ə)l 
saɪz/



P
parallel  /ˈpærəlel/ rovnoběžka
parallelism  /ˈpærəleˌlɪz(ə)m/ rovnoběžnost
parting /ˈpɑː(r)tɪŋ/ upichování
penetration provaření
perpendicularity /ˌpɜːpənˌdɪkjʊˈlærɪtɪ/ kolmost
Phillips chisel /ˈtʃɪz(ə)l/ sekáč křížový
Phillips screwdriver /ˈskruːˌdraɪvə/ šroubovák křížový
piercer /həʊl pʌntʃ/ průbojník
piercing /ˈpɪə(r)sɪŋ/ probíjení
pillar drilling machine /ˈpɪlə(r)/ /drɪlɪŋ//məˈʃiːn/ stojanová vrtačka
pin /pɪn/ kolík
pin /pɪn/ závlačka
pin gauge /pɪn/ /ɡeɪdʒ/ odpich
pitch angle /pɪtʃ æɡən(ə)l/ úhlová rozteč
pitch circle  /pɪtʃ/ /ˈsɜː(r)k(ə)l/ roztečná kružnice
pivot /ˈpɪvət/ čep
plane /pleɪn/ hoblík
plane, plain  /pleɪn/ , /pleɪn/ rovina
planing /pleɪn/ hoblování
planing bench /pleɪn bentʃ/ hoblice
planing machine  /pleɪnɪŋ//məˈʃiːn/ srovnávačka
planing mill /pleɪn mɪl/ frézárna
plate podložka
plates' micrometer /pleɪt maɪkrəʊ ˈmiːtə(r)/ talířkový mikrometr
plug gauge /plʌɡ ɡeɪdʒ/ kalibr válečkový
point gauge /pɔɪnt ɡeɪdʒ/ závitové měrky
pressing /ˈpresɪŋ/ lisování
pressure cylinder  /ˈpreʃə(r)/ /ˈsɪlɪndə(r)/ tlaková lahev
pressure tank  /ˈpreʃə(r)/ /tæŋk/ tlaková nádoba
pressure valve  /ˈpreʃə(r)/ /vælv/ talkový ventil
prism prizma
probationary spigot /prəˈbeɪʃ(ə)n(ə)ri spigot/ zkušební čep
production drawing /prəˈdʌkʃ(ə)n ˈdrɔːɪŋ/ výrobní výkres
profile profil
prop /prɒp/ podpěrka (šroubová)
protractor /prəˈtræktə(r)/ úhloměr
punch /pʌntʃ/ důlčík
pyramid /ˈpɪrəmɪd/ jehlan
Pytahgoras' theorem  /ˈθɪərəm/ Pythagorova věta
quadrant /ˈkwɒdrənt/ kvadrant
quality /ˈkwɒləti/ jakost
R
radial drilling machine radiální vrtačka
radiograph /ˌreɪdiˈɒɡrəf/ rentgenový snímek
radius gauge  /ˈreɪdiəs/ /ɡeɪdʒ/ radiusové  měrky
rapid traverse  /ˈræpɪd/  /trəˈvɜː(r)s/ rychloposuv
rasp /rɑːsp/ rašple
reamer /ˈriːmə/ výstružník
reamer holder /ˈriːmə ˈhəʊldə(r)/ vratidlo (na výstružníky)
rectangular profile  /rekˈtæŋɡjʊlə(r)/  /ˈprəʊfaɪl/ obdélníkový průžez
reducing socket /rɪˈdjuːs/  /ˈsɒkɪt/ redukční pouzdro
reflecting zrcadlení
revolutions /ˌrevəˈluːʃ(ə)n/ otáčky
ridge /rɪdʒ/ hřbet
ripper /ˈrɪpə(r)/ trhací stroj
rivet /ˈrɪvɪt/ nýt
riveting  /ˈrɪvɪtɪŋ/ nýtování
rod /rɒd/ hladká tyč
roll /rəʊl/ válec
roller /ˈrəʊlə(r)/ váleček
root circle /ruːt/ /ˈsɜː(r)k(ə)l/ patní kružnice
rough reamer /rʌf ˈriːmə/ výhrubník
rough surface  /rʌf/ /ˈsɜː(r)fɪs/ neobrobená plocha
roughness /rʌf/ drsnost
round file  /raʊnd/  /faɪl/ pilník kulatý
round, turn /raʊnd/ /tɜː(r)n/ otáčka
rounding machine /raʊndɪŋ məˈʃiːn/ zakružovačka
run in /rʌn ɪn/ zaběhávání
runout /rʌn aʊt/ výběh

 /ˌpenəˈtreɪʃ(ə)n/

 /pleɪt/

 /ˈprɪz(ə)m/

 /ˈprəʊfaɪl/

 /ˈreɪdiəl/ /drɪlɪŋ//məˈʃiːn/

 /rɪˈflektɪŋ/



S
safety at work /ˈseɪfti æt wɜː(r)k/ bezpečnost práce
safety devices /ˈseɪfti/ /dɪˈvaɪs/ ochranné pomůcky
sample /ˈsɑːmp(ə)l/ vzorek
sampler /ˈsɑːmplə(r)/ vzorník
saw /sɔː/ pila
saw machine /sɔː/  /məˈʃiːn/ pila strojní
sawing /sɔːɪŋ/ řezání (pilou)
scale /skeɪl/ stupnice
screw /skruː/ šroub
screw /skruː/ vrut
screw line /skruː/ /laɪn/ šroubovice
screw tap /skruː tæp/ závitník
screw thread /skruː θred/ závit
screw-threading die /skruː θredɪŋ daɪ/ závitová čelist
scriber  /skraɪbr/ rýsovací jehla
seal /siːl/ těsnění
secondary cutting edge /ˈsekənd(ə)ri ˈkʌtɪŋ edʒ/ vedlejší ostří
semi  /ˈsemi/ polotovar
separating table /ˈsepəreɪt ˈteɪb(ə)l/ dělicí stůl
set hammer /set/  /ˈhæmə(r)/ sedlík (hladicí kladivo)
shank /ʃæŋk/ dřík 
shank cutter  /ʃæŋk/ /ˈkʌtə(r)/ stopková fréza
shank diameter /ʃæŋk/ /daɪˈæmɪtə(r)/ průměr dříku
shaped cutter  /ʃeɪpt//ˈkʌtə(r)/ tvarová fréza
shaping  /ʃeɪpɪŋ/ obrážení
shaving /ʃeɪvɪŋ/ ševingování
shears /ʃɪə(r)z/ nůžky
shield /ʃiːld/ štít
shiftable handle přesuvná rukojeť
shifting gauge  /kənˈteɪnə(r)ɪŋ/ /ɡeɪdʒ/ nádrh
short rail  /ʃɔː(r)t - reɪl/ krátká tyč
shouldering  /ˈʃəʊldə(r)/ osazování
side drum gauge, measure /saɪd drʌm ɡeɪdʒ/, /ˈmeʒə(r)/ bubínek měřidla
side run out /saɪd rʌn aʊt/ boční házení
simple extension /ˈsɪmp(ə)l/  /ɪkˈstenʃ(ə)n/ prosté prodloužení
sine bar /saɪn/  /bɑː(r)/ sinusové pravítko
slag  /slæɡ/ struska
slag hammer /slæɡ ˈhæmə(r)/ kladivo na strusku
sliding clamping  /slaɪdɪŋ/ /klæmpɪŋ/ posuvné upnutí
slipper /ˈslɪpə(r)/ smykadlo
small diametr /smɔːl daɪˈæmɪtə(r)/ malý průměr
snap /snæp/ hlavičkář
solder /ˈsɒldə® pájka
solder joint /ˈsɒldə(r)/ /dʒɔɪnt/ pájený spoj
soldering  /ˈsɒldə(r)ɪŋ/ pájení
spark /spɑː(r)k/ jiskra
spectrum /ˈspektrəm/ spektrum
spindle  /ˈspɪnd(ə)l/ vřeteno
spring /sprɪŋ/ pružina
square úhelník
square file /skweə(r)/  /faɪl/ pilník čtyřhranný
squared /skweə(r)d/ čtyřhran
standard /ˈstændə(r)d/ etalony
standart  /ˈstændə(r)d/ normalizovaná hodnota
standing goniometer  /ˈstændɪŋ/ stojánkový úhloměr
steel brush /stiːl/ /brʌʃ/ ocelový kartáč
stock anvil /stɒk ˈænvɪl/ babka (klempířská)
straightnes  /ˈstreɪt(ə)n/ přímost
strength /streŋθ/ pevnost (materiálu)
stretching /stretʃ/ prodlužování
stuffing /ˈstʌfɪŋ/ ucpávka
surface /ˈsɜː(r)fɪs/ povrch
surface plate  /ˈsɜː(r)fɪs/ /pleɪt/ příměrná deska
swage /sweɪdʒ/ zápustka
symmetrical cutter /sɪˈmetrɪk(ə)l//ˈkʌtə(r)/ souměrná fréza

 /skweə(r)/



T
table  /ˈteɪb(ə)l/ tabulka
technical report technická zpráva
technological process  /ˌteknəˈlɒdʒɪk(ə)l/ /ˈprəʊses/ technologický postup
temperature  /ˈtemprɪtʃə(r)/ teplota
tensile strenght /ˈtensaɪl streŋθ/ mez pevnosti při tlaku
tensile test  /ˈtensaɪl/ /test/ tahová zkouška
the test specimen /ðiː test ˈspesəmɪn/ zkušební vzorek
tight key /taɪt/ /kiː/ těsné pero
tightening screw /ˈtaɪt(ə)nɪŋ skruː/ upínací šroub
tightening spanner ˈtaɪt(ə)nɪŋ ˈspænə(r)/ utahovací klíč
tilting vice /tɪltɪŋ/ /vaɪs/ naklápěcí svěrák
T-nut  /tiː/ /nʌt/ T-matice
tongs /tɒŋz/ kleště
tool  knife edge /tuːl naɪf edʒ/ vlasové pravítko
tool body   /tuːl//ˈbɒdi/ tělo nože
tool milling machine /tuːl/ /mɪlɪŋ/ /məˈʃiːn/ nástrojová frézka
tool point špička nože
tool shop /tuːl/ /ʃɒp/ nástojárna
toolman /tuːl mæn/ nástrojař
tooth thickness  /tuːθ//ˈθɪknəs/ tloušťka zubu
top cutting surface /tɒp ˈkʌtɪŋ ˈsɜː(r)fɪs/ čelní plocha
tracing paper pauzovací papír
trapezoidal thread /ˈtræpɪzɔɪd θred/ závit lichoběžníkový
travel of console /ˈtræv(ə)l əv kənˈsəʊl/ zdvih konzoly
traverse /trəˈvɜː(r)s/ posuv
T-slot  /tiː/  /slɒt/ T-drážka
T-slot cleaner /tiː slɒt ˈkliːnə(r)/ čistič T-drážek
turning  /ˈtɜː(r)nɪŋ/ soustružení
turning shop  /ˈtɜː(r)nɪŋ/ /ʃɒp/ soustružna
U
universal shredder /ˌjuːnɪˈvɜː(r)s(ə)l ˈʃredə(r)/ univerzální trhací stroj
upsetting /ʌpˈsetɪŋ/ pěchování
V
vertical milling machine  /ˈvɜː(r)tɪk(ə)l/ /mɪlɪŋ//məˈʃiːn/ svislá frézka
vertically /ˈvɜː(r)tɪkli/ svisle
vice /vaɪs/ svěrák
W
washer /ˈwɒʃə(r)/ podložka (těsnící)
water quenching /ˈwɔːtə(r) kwentʃ/ kalení do vody
weight /weɪt/ hmotnost
weld /weld/ svár
weld deposit /weld/ /dɪˈpɒzɪt/ návar
weld joint /weld/ /dʒɔɪnt/ svarový spoj
welder  /ˈweldə(r)/ svářeč
welding helmet svářecí kukla
welding machine /weldɪŋ//məˈʃiːn/ svářečka
welding pool  /weldɪŋ/ /puːl/ tavná lázeň
welding shield /weldɪŋ/ /ʃiːld/ svářecí štít
welding shop /weldɪŋ/ /ʃɒp/ svářovna
width of cut  /wɪdθ/ /əv/ /kʌt/ šířka řezu
wing gauge  /wɪŋ - ɡeɪdʒ/ křidélkové měřidlo
without markedly limits slippage /wɪðˈaʊt ˈmɑː(r)kɪdli ˈlɪmɪt ˈslɪpɪdʒ/ bez výrazné meze kluzu
wood /wʊd/ dřevo
work diagram  /wɜː(r)k/ /ˈdaɪəɡræm/ pracovní diagram
work rest  /wɜː(r)k/ /rest/ podložka (pod obrobek)
work surface /wɜː(r)k/ /ˈsɜː(r)fɪs/ obráběná plocha
workflow  /ˈwɜː(r)kˌfləʊ/ pracovní postup
working plane of machine /ˈwɜː(r)kɪŋ/ /pleɪn/ /əv/  /məˈʃiːn/ pracovní rovina stroje
Y
yield strenght, elasticity /jiːld streŋθ/, /ˌiːlæˈstɪsəti/ mez kluzu
Z
zero point /ˈzɪərəʊ/  /pɔɪnt/ nulový bod

 /ˈteknɪk(ə)l/ /rɪˈpɔː(r)t/

 /tuːl//pɔɪnt/

 /ˈtreɪsɪŋ/ /ˈpeɪpə(r)/

 /weldɪŋ/ /ˈhelmɪt/


