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A

axonometrické promítání axonometric projection /ˌaksənoˈmetrɪk prəˈdʒekʃ(ə)n/
B
bod point /pɔɪnt/
bokorys side view /saɪd vjuː/
broušená plocha /ɡraʊnd feɪs/
Č
čára line /laɪn/
čára přerušení obrazu image breaking line /ˈɪmɪdʒ breɪkɪŋ laɪn/
čárkovaná čára dash dotted line /dæʃ dɒtɪd laɪn/
čep coupling pin /ˈkʌp(ə)lɪŋ pɪn/
čerchovaná čára dashed line /dæʃd laɪn/
číslo normy standard number /ˈstændə(r)d ˈnʌmbə(r)/
číslo úlohy problem number /ˈprɒbləm ˈnʌmbə(r)/
čtvrtý kvadrant 4th quadrant /fɔː(r)θ/ ˈkwɒdrənt/
délkový rozměr length dimension /leŋθ daɪˈmenʃ(ə)n/
D
deskriptivní geometrie descriptive geometry /dɪˈskrɪptɪv dʒiːˈɒmətri/
díra hole /həʊl/
díra neprůchozí blind hole /blaɪnd həʊl/
díra průchozí straight-through hole /streɪt θruː həʊl/
drsnost roughness /rʌfnəs/
druhý kvadrant 2nd quadrant /ˈsekənd ˈkwɒdrənt/
E
elipsa ellipse /ɪˈlɪps/
excentricita eccentricity /ˌeksenˈtrɪsəti/
F
formát size /saɪz/
H
hlavní osa main axis /meɪn ˈæksɪs/
hlavní přímka frontální main line frontal /meɪn laɪn ˈfrʌnt(ə)l/
hlavní přímka horizontální main line horizontal /meɪn laɪn ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l/
hlavní vrchol main vertex /meɪn ˈvɜː(r)teks/
hřídel shaft /ʃɑːft/
hyperbola hyperbola /hīˈpərbələ/
I
incidentní incident /ˈɪnsɪd(ə)nt/
J
jakost povrchu surface quality /ˈsɜː(r)fɪs ˈkwɒləti/
K
klín wedge /wedʒ/
kluzné ložisko bearing surface /ˈbeərɪŋ ˈsɜː(r)fɪs/
kolík pin /pɪn/
kolmé písmo orthogonal font /ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)l fɒnt/
kolmost orthogonality /ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)ləti/
konstrukce construction /kənˈstrʌkʃ(ə)n/
kóta dimension /daɪˈmenʃ(ə)n/
kótování od společné základny common base dimension /ˈkɒmən beɪs daɪˈmenʃ(ə)n/
kreslící list drawing sheet /ˈdrɔːɪŋ ʃiːt/
kružnice circle /ˈsɜː(r)k(ə)l/
kusovník part list /pɑː(r)t lɪst/
kuželosečka conic section /ˈkɒnik ˈsekʃ(ə)n/
kuželovitost conicalness /ˈkɒnɪk(ə)lnəs/
L
lapovaná plocha lapped face /læp(ə)d feɪs/
lepený spoj gluing joint /ɡluːɪŋ dʒɔɪnt/
leštěná plocha polished face /ˈpɒlɪʃt feɪs/
ložisko bearing /ˈbeərɪŋ /
M
matice nut /nʌt/
měřítko scale /skeɪl/
mimoběžnost skewism /skjuːɪz(ə)m/

ground face



N
náboj hole /həʊl/
nárys front view /frʌnt /vjuː/

nárysna front view projection plane

název součásti part name /pɑː(r)t neɪm/
neincidentní non-incident /nɒn ˈɪnsɪd(ə)nt/
neobrobená plocha unmachined surface /ʌnˈməˈʃiːn (ə)d ˈsɜː(r)fɪs/
normála normal line /ˈnɔː(r)m(ə)l laɪn/
normalizace normalization /ˈnɔː(r)məlaɪzeɪʃ(ə)n/
nýt rivet /ˈrɪvɪt/
O
obrobená plocha shaped face /ʃeɪpt feɪs/
odlitek cast /kɑːst/
ordinála ordinal line /ˈɔː(r)dɪn(ə)l laɪn/
osa axis /ˈæksɪs/
oskulační kružnice osculating circle /ˈoskjuleɪtɪŋ ˈsɜː(r)k(ə)l/
ozubené kolo gear /ɡɪə(r)/
P
pájený spoj soldering joint /ˈsɒldə(r)ɪŋ dʒɔɪnt/
parabola parabola /pəˈræbələ/
pero key /kiː/
plná čára full line /fʊl laɪn/
plocha face /feɪs/
podložka washer /ˈwɒʃə(r)/
pojistný kroužek retaining ring /rɪˈteɪnɪŋ rɪŋ/
poloha location /ləʊˈkeɪʃ(ə)n/
poloměr radius /ˈreɪdiəs/
pomocná průmětna auxilliary projection plane /ɔːɡˈzɪliəri prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/
popisové pole description field /dɪˈskrɪpʃ(ə)n fiːld/
povrchová úprava surface adjustment /ˈsɜː(r)fɪs əˈdʒʌs(t)mənt/
pozice position /pəˈzɪʃ(ə)n/
pravoúhlé promítání orthogonal projection /ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)l prəˈdʒekʃ(ə)n/
promítání projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/
průměr diameter /daɪˈæmɪtə(r)/
průmět projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/
průmětna projection plane /prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/
průnik intersection /ˈɪntə(r)ˌsekʃ(ə)n/
průžez cross-section /krɒs ˈsekʃ(ə)n/
pružina spring /sprɪŋ/
první kvadrant 1st quadrant /fɜː(r)st ˈkwɒdrənt/
přechodné uložení transitional bedding /trænˈzɪʃ(ə)nəl ˈbedɪŋ/
přerušení obrazu image breaking /ˈɪmɪdʒ breɪkɪŋ/
přesah overlap /ˌəʊvə(r)ˈlæp/
přímka line /laɪn/
půdorys top view /tɒp vjuː/
půdorysna top view projection plane /tɒp vjuː prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/
R
rovina plane /pleɪn/
rovina souměrnosti symmetry plane /ˈsɪmətri pleɪn/
rovina totožnosti identity plane /aɪˈdentɪti pleɪn/
rovnoběžnost parallelism /ˈpærəleˌlɪz(ə)m/
rozteč spacing /ˈspeɪsɪŋ/
různoběžnost non-parallelism /nɒn ˈpærəleˌlɪz(ə)m/
Ř
řemenice pulley /ˈpʊli/
řetězcové  kótování chain dimension /tʃeɪn daɪˈmenʃ(ə)n/
řetězové kolo chain wheel /tʃeɪn wiːl/
řez section /ˈsekʃ(ə)n/
řídící kružnice pilot circle /ˈpaɪlət ˈsɜː(r)k(ə)l/

/frʌnt /vjuː prəˈdʒekʃ(ə)n 
pleɪn/



S
sdružené průměty associated projections /əˈsəʊsiˌeɪtɪd prəˈdʒekʃ(ə)ns/
sklon angle /ˈæŋɡ(ə)l/

sklopený a otočený obraz folded and turned image

smíšené kótování mixed dimension /mɪkst daɪˈmenʃ(ə)n/
součást part /pɑː(r)t/
spojka clutch /klʌtʃ/
stopa roviny trace line /treɪs laɪn/
stopník foot (the intersection of the line with the plane of projection) /fʊt/
strana page /peɪdʒ/
strojírenské tabulky engineering tables /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ˈteɪb(ə)ls/
strojní součást machine part /məˈʃiːn pɑː(r)t/
střed centre /ˈsentə(r)/
svar welding joint /weldɪŋ  dʒɔɪnt/
svařenec welded piece /weldɪd piːs/
Š
šroub a matice screw and nut /skruː ænd nʌt/
T
tečkovaná čára dotted line /dɒtɪd laɪn/
tečna tangent line /ˈtændʒ(ə)nt laɪn/
technické kreslení technical drawing /ˈteknɪk(ə)l ˈdrɔːɪŋ/

tepelné zpracování thermal manufacturing /ˈθɜː(r)m(ə)l ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ/
tolerance tolerance /ˈtɒlərəns/
toleranční pole tolerance field /ˈtɒlərəns fiːld/
třetí kvadrant 3rd quadrant /θɜː(r)d ˈkwɒdrənt/
tvar shape /ʃeɪp/
U

učebnice technického kreslení technical drawing textbook /ˈteknɪk(ə)l ˈdrɔːɪŋ ˈteks(t)ˌbʊk/
úhel angle /ˈæŋɡ(ə)l/
úchylka deflection /dɪˈflekʃ(ə)n/
uložení bedding /ˈbedɪŋ/
V
valivé ložisko rolling-element bearing /ˈrəʊlɪŋ ˈelɪmənt ˈbeərɪŋ/
vedlejší osa subordinate axis /səˈbɔː(r)dɪnət ˈæksɪs/
vedlejší vrchol subordinate vertex /səˈbɔː(r)dɪnət ˈvɜː(r)teks/
vrcholová kružnice vertex circle /ˈvɜː(r)teks ˈsɜː(r)k(ə)l/
vůle outlet /ˈaʊtˌlet/
výkovek forged piece /fɔː(r)dʒ piːs/
výkres drawing /ˈdrɔːɪŋ/
výkres sestavení assemblage drawing /əˈsemblɪdʒ ˈdrɔːɪŋ/
výlisek pressed piece /prest piːs/
výpalek burnt piece /bɜː(r)nt piːs/
výrobní výkres manufacturing drawing /ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ ˈdrɔːɪŋ/
výška písma text height /tekst haɪt/
Z
základnice baseline /ˈbeɪsˌlaɪn/
závit thread /θred/
závlačka split pin /splɪt pɪn/
zjednodušení obrazu image simplification /ˈɪmɪdʒ ˈsɪmplɪfɪkeɪʃ(ə)n/
zkosená hrana chamfered edge /tʃamfər(ə)d edʒ/
zobrazování viewing /ˈvjuːɪŋ/

/fəʊldɪd ænd tɜː(r)n(ə)d 
ˈɪmɪdʒ/



0
1st quadrant /fɜː(r)st ˈkwɒdrənt/ první kvadrant
2nd quadrant /ˈsekənd ˈkwɒdrənt/ druhý kvadrant
3rd quadrant /θɜː(r)d ˈkwɒdrənt/ třetí kvadrant
4th quadrant /fɔː(r)θ/ ˈkwɒdrənt/ čtvrtý kvadrant
A
angle /ˈæŋɡ(ə)l/ sklon
angle /ˈæŋɡ(ə)l/ úhel
assemblage drawing /əˈsemblɪdʒ ˈdrɔːɪŋ/ výkres sestavení
associated projections /əˈsəʊsiˌeɪtɪd prəˈdʒekʃ(ə)ns/ sdružené průměty
auxilliary projection plane /ɔːɡˈzɪliəri prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/ pomocná průmětna
axis /ˈæksɪs/ osa
axonometric projection /ˌaksənoˈmetrɪk prəˈdʒekʃ(ə)n/ axonometrické promítání
B
baseline /ˈbeɪsˌlaɪn/ základnice
bearing /ˈbeərɪŋ / ložisko
bearing surface /ˈbeərɪŋ ˈsɜː(r)fɪs/ kluzné ložisko
bedding /ˈbedɪŋ/ uložení
blind hole /blaɪnd həʊl/ díra neprůchozí
burnt piece /bɜː(r)nt piːs/ výpalek
C
cast /kɑːst/ odlitek
centre /ˈsentə(r)/ střed
circle /ˈsɜː(r)k(ə)l/ kružnice
clutch /klʌtʃ/ spojka
common base dimension /ˈkɒmən beɪs daɪˈmenʃ(ə)n/ kótování od společné základny
conic section /ˈkɒnik ˈsekʃ(ə)n/ kuželosečka
conicalness /ˈkɒnɪk(ə)lnəs/ kuželovitost
construction /kənˈstrʌkʃ(ə)n/ konstrukce
coupling pin /ˈkʌp(ə)lɪŋ pɪn/ čep
cross-section /krɒs ˈsekʃ(ə)n/ průžez
D
dash dotted line /dæʃ dɒtɪd laɪn/ čárkovaná čára
dashed line /dæʃd laɪn/ čerchovaná čára
deflection /dɪˈflekʃ(ə)n/ úchylka
description field /dɪˈskrɪpʃ(ə)n fiːld/ popisové pole
descriptive geometry /dɪˈskrɪptɪv dʒiːˈɒmətri/ deskriptivní geometrie
diameter /daɪˈæmɪtə(r)/ průměr
dimension /daɪˈmenʃ(ə)n/ kóta
dotted line /dɒtɪd laɪn/ tečkovaná čára
drawing /ˈdrɔːɪŋ/ výkres
drawing sheet /ˈdrɔːɪŋ ʃiːt/ kreslící list
E
eccentricity /ˌeksenˈtrɪsəti/ excentricita
ellipse /ɪˈlɪps/ elipsa
engineering tables /ˌendʒɪˈnɪərɪŋ ˈteɪb(ə)ls/ strojírenské tabulky
F
face /feɪs/ plocha
folded and turned image /fəʊldɪd ænd tɜː(r)n(ə)d ˈɪmɪdʒ/ sklopený a otočený obraz

/fʊt/ stopník

forged piece /fɔː(r)dʒ piːs/ výkovek
front view /frʌnt /vjuː/ nárys
front view projection plane /frʌnt /vjuː prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/ nárysna
full line /fʊl laɪn/ plná čára
G
gear /ɡɪə(r)/ ozubené kolo
gluing joint /ɡluːɪŋ dʒɔɪnt/ lepený spoj

/ɡraʊnd feɪs/ broušená plocha
H
hole /həʊl/ díra
hole /həʊl/ náboj
hyperbola /hīˈpərbələ/ hyperbola
CH
chain dimension /tʃeɪn daɪˈmenʃ(ə)n/ řetězcové  kótování
chain wheel /tʃeɪn wiːl/ řetězové kolo
chamfered edge /tʃamfər(ə)d edʒ/ zkosená hrana
I
identity plane /aɪˈdentɪti pleɪn/ rovina totožnosti
image breaking /ˈɪmɪdʒ breɪkɪŋ/ přerušení obrazu
image breaking line /ˈɪmɪdʒ breɪkɪŋ laɪn/ čára přerušení obrazu
image simplification /ˈɪmɪdʒ ˈsɪmplɪfɪkeɪʃ(ə)n/ zjednodušení obrazu
incident /ˈɪnsɪd(ə)nt/ incidentní
intersection /ˈɪntə(r)ˌsekʃ(ə)n/ průnik

foot (the intersection of the line with the 
plane of projection)

ground face



K
key /kiː/ pero
L
lapped face /læp(ə)d feɪs/ lapovaná plocha
length dimension /leŋθ daɪˈmenʃ(ə)n/ délkový rozměr
line /laɪn/ čára
line /laɪn/ přímka
location /ləʊˈkeɪʃ(ə)n/ poloha
M
machine part /məˈʃiːn pɑː(r)t/ strojní součást
main axis /meɪn ˈæksɪs/ hlavní osa
main line frontal /meɪn laɪn ˈfrʌnt(ə)l/ hlavní přímka frontální
main line horizontal /meɪn laɪn ˌhɒrɪˈzɒnt(ə)l/ hlavní přímka horizontální
main vertex /meɪn ˈvɜː(r)teks/ hlavní vrchol
manufacturing drawing /ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ ˈdrɔːɪŋ/ výrobní výkres
mixed dimension /mɪkst daɪˈmenʃ(ə)n/ smíšené kótování
N
non-incident /nɒn ˈɪnsɪd(ə)nt/ neincidentní
non-parallelism /nɒn ˈpærəleˌlɪz(ə)m/ různoběžnost
normal line /ˈnɔː(r)m(ə)l laɪn/ normála
normalization /ˈnɔː(r)məlaɪzeɪʃ(ə)n/ normalizace
nut /nʌt/ matice
O
ordinal line /ˈɔː(r)dɪn(ə)l laɪn/ ordinála
orthogonal font /ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)l fɒnt/ kolmé písmo
orthogonal projection /ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)l prəˈdʒekʃ(ə)n/ pravoúhlé promítání
orthogonality /ɔː(r)ˈθɒɡən(ə)ləti/ kolmost
osculating circle /ˈoskjuleɪtɪŋ ˈsɜː(r)k(ə)l/ oskulační kružnice
outlet /ˈaʊtˌlet/ vůle
overlap /ˌəʊvə(r)ˈlæp/ přesah
P
page /peɪdʒ/ strana
parabola /pəˈræbələ/ parabola
parallelism /ˈpærəleˌlɪz(ə)m/ rovnoběžnost
part /pɑː(r)t/ součást
part list /pɑː(r)t lɪst/ kusovník
part name /pɑː(r)t neɪm/ název součásti
pilot circle /ˈpaɪlət ˈsɜː(r)k(ə)l/ řídící kružnice
pin /pɪn/ kolík
plane /pleɪn/ rovina
point /pɔɪnt/ bod
polished face /ˈpɒlɪʃt feɪs/ leštěná plocha
position /pəˈzɪʃ(ə)n/ pozice
pressed piece /prest piːs/ výlisek
problem number /ˈprɒbləm ˈnʌmbə(r)/ číslo úlohy
projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/ promítání
projection /prəˈdʒekʃ(ə)n/ průmět
projection plane /prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/ průmětna
pulley /ˈpʊli/ řemenice
R
radius /ˈreɪdiəs/ poloměr
retaining ring /rɪˈteɪnɪŋ rɪŋ/ pojistný kroužek
rivet /ˈrɪvɪt/ nýt
rolling-element bearing /ˈrəʊlɪŋ ˈelɪmənt ˈbeərɪŋ/ valivé ložisko
roughness /rʌfnəs/ drsnost



S
scale /skeɪl/ měřítko
screw and nut /skruː ænd nʌt/ šroub a matice
section /ˈsekʃ(ə)n/ řez
shaft /ʃɑːft/ hřídel
shape /ʃeɪp/ tvar
shaped face /ʃeɪpt feɪs/ obrobená plocha
side view /saɪd vjuː/ bokorys
size /saɪz/ formát
skewism /skjuːɪz(ə)m/ mimoběžnost
soldering joint /ˈsɒldə(r)ɪŋ dʒɔɪnt/ pájený spoj
spacing /ˈspeɪsɪŋ/ rozteč
split pin /splɪt pɪn/ závlačka
spring /sprɪŋ/ pružina
standard number /ˈstændə(r)d ˈnʌmbə(r)/ číslo normy
straight-through hole /streɪt θruː həʊl/ díra průchozí
subordinate axis /səˈbɔː(r)dɪnət ˈæksɪs/ vedlejší osa
subordinate vertex /səˈbɔː(r)dɪnət ˈvɜː(r)teks/ vedlejší vrchol
surface adjustment /ˈsɜː(r)fɪs əˈdʒʌs(t)mənt/ povrchová úprava
surface quality /ˈsɜː(r)fɪs ˈkwɒləti/ jakost povrchu
symmetry plane /ˈsɪmətri pleɪn/ rovina souměrnosti
T
tangent line /ˈtændʒ(ə)nt laɪn/ tečna
technical drawing /ˈteknɪk(ə)l ˈdrɔːɪŋ/ technické kreslení
technical drawing textbook /ˈteknɪk(ə)l ˈdrɔːɪŋ ˈteks(t)ˌbʊk/ učebnice technického kreslení
text height /tekst haɪt/ výška písma
thermal manufacturing /ˈθɜː(r)m(ə)l ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ/ tepelné zpracování
thread /θred/ závit
tolerance /ˈtɒlərəns/ tolerance
tolerance field /ˈtɒlərəns fiːld/ toleranční pole
top view /tɒp vjuː/ půdorys
top view projection plane /tɒp vjuː prəˈdʒekʃ(ə)n pleɪn/ půdorysna
trace line /treɪs laɪn/ stopa roviny
transitional bedding /trænˈzɪʃ(ə)nəl ˈbedɪŋ/ přechodné uložení
U
unmachined surface /ʌnˈməˈʃiːn (ə)d ˈsɜː(r)fɪs/ neobrobená plocha
V
vertex circle /ˈvɜː(r)teks ˈsɜː(r)k(ə)l/ vrcholová kružnice
viewing /ˈvjuːɪŋ/ zobrazování
W
washer /ˈwɒʃə(r)/ podložka
wedge /wedʒ/ klín
welded piece /weldɪd piːs/ svařenec
welding joint /weldɪŋ  dʒɔɪnt/ svar


