air curtain doorway teplovzdušná clona
air duct přívod vzduchu
air forging hammer pneumatický buchar
air lock vzduchová bublina
air photo mosaic letecká fotoskica
air photographic flight snímkový let
air pocket vzduchová dutina
air rusting rezavění na vzduchu
air spaces vzduchové bubliny
air tamper pneumatické dusadlo
air-brick děrovaná cihla, komůrková cihla, sušená
cihla, voštinová cihla
air-conditioned building budova s klimatizací
air-dried brick nedopálená cihla, nepálená cihla,
sušená cihla
air-dry wood dřevo sušené na vzduchu
air-drying plant sušárna
air-inflated hall nafukovací hala
air-lift pump mamutí čerpadlo
air-operated pump pneumatické čerpadlo
air-placed concrete stříkaný beton, torkretovaný
beton
air-slake hasit na vzduchu
airport terminal letištní budova
Alfol alfol
alkalescency alkalita
all of the members všechny prvky
all-brick building budova z cihel, cihelná budova
all-electric plně elektrizovaný
all-wood structure celodřevěná konstrukce
alligator wrench hasák
allowable load zatížení dovolené
allowable stress namáhání dovolené, napětí dovolené
allowable value hodnota dovolená
allowable variation tolerance
allowance zjednodušení
alloy legovaný kov
altar rail zábradlí před oltářem
alternate vystřídati
alternating rivets nýty vystřídané
alternating stress namáhání opětované, střídavé
napětí
altimetric point výškový bod
alto-relievo hautreliéf
alumina cement hlinitanový cement
aluminium wire hliníkový drát
aluminium-base alloy hliníková slitina
aluminous cement hlinitanový cement
ambo kazatelna
ambulacrum antická promenáda
ameliorator meliorační mistr
American bond americká vazba
American brick americká cihla
aminoplasts aminoplasty
amount of deflection průhyb největší
amount of reinforcement množství výztuže

amphi-prostyle amfiprostylos
amphiprostylos amfiprostylos
amphitheatre antické divadlo
amplitude rozkmit, rozkyv
amplitude of oscillation výkmit
analactical telescope analaktický dalekohled
analysis model výpočetní model
analysis of structures výpočet statický
anchor kleště, zakotviti
anchor plate deska kotevní, základová deska
anchor slab kotevní deska
anchorage kotvení, zakotvení, zařízení pro kotvení
výztuže, zařízení pro kotvení
anchorage cable lano kotevní
anchorage female cone kotevní deska
anchorage length délka kotvení
anchorage point kotevní bod
anchored bearing podpora kotvená
anchoring wire kotevní drát, napínací drát
andesite andezit
angel of inclination úhel úklonu
angle at centre středový úhel
angle between two planes úhel dvou rovin
angle bracket úhelník připojovací
angle brick rohová cihla
angle dozer angldozer
angle float rohové hladítko
angle iron úhelník
angle iron leg rameno úhelníku
angle iron of the chords úhelník pásový
angle of contingency úhel kontingentní, úhel křivosti
angle of friction úhel třecí
angle of repose úhel třecí
angle of rotation úhel pootočení
angle of twist per unit length úhel kroucení poměrný
angular deformation of joint otočení styčníkové
angular discordance úhlová diskordance
angular perspective nárožní perspektiva
angular section průřez hranatý
angular unconformity úhlová diskordance
anhydride anhydrid
anisotropic anisotropický
anisotropic body těleso anisotropické
anisotropic material hmota anisotropická
anisotropic shell anizotropní obklad
annular section průřez mezikruhový, průřez
mezikružný
annular vault valená klenba
antae anta
antechamber předsíň
anteport venkovní dveře
antichrave architráv
anticorrosive paint antikorozní barva
antipolar antipolára
antipolar system útvar antipolární
antipole antipól
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antirusting paint antikorozní barva
antitarnish antikorozivní
apadama apadama
apadhama apadama
apartment block blok činžovních domů
apartment building budova s více byty
apartment dwelling house bytový dům
apartment house občanská budova, činžovní dům
apartment houses apartmentové domy, mnohobytový
dům
apartments apartmentové domy
applied geodesy užitá geodézie
applied mechanics mechanika aplikovaná
apply a load to zatěžovat
approach vjezd
approach road příjezdní cesta, přístupová cesta
approximate value hodnota přibližná
apron deska dopravníku, okenní parapet, těsnící clona
apsis apsida
aqueduct most vodovodní, vodovod
aragonite aragonit
arbour altán
arcade arkáda
arcature malá arkáda
arch klenba, oblouk
arch abutment opěra klenbová
arch bar oblouková tyč
arch block klenbový blok
arch brick klínová cihla
arch bridge most obloukový
arch dam hráz klenbová
arch falsework bednění klenby
arch rib oblouk plnostěnný, žebro klenby, žebro
mostu
arch ring klenba mostu
arch span rozpětí oblouku
archaical archaický
arched beam obloukový nosník
arched bridge most klenutý
arched buttress opěrný oblouk
arched girder nosník obloukový
arched girder with balanced horizontal thrust
oblouk se zachyceným tahem
arched girder with tie rod oblouk s táhlem
arching vypouklý
architect and town-planner územní plánovatel
architect-planner územní plánovatel
architectonical architektonický
architectural acoustics stavební akustika
architectural aspect architektonické pojetí
architectural design architektonický projekt
architectural drawing stavební výkres
architectural glass stavební sklo
architecture stavba, stavebnictví, stavební sloh
area aréna, obsah plošný, území
area of contact ploška tlačná

area of loading obor břemene
area of pressure plocha tlačná
argillaceous rock hlinitá hornina
arithmetical mean průměr aritmetický, střed
aritmetický
arithmetical progression řada aritmetická
arm konzola
armoured concrete železobeton, železový beton
armoured door ohnivzdorné dveře, okované dveře,
požární dveře
armoured slab armovaná deska
arrangement rozmístění, vytvoření
arrangement of framework vytváření příhradoviny
arrow diagram orientovaný diagram
artesian artéský
artesian well pump čerpadlo pro artéskou studnu
articulated joint kloubová spára, spára kloubová
articulation of the street system členění uliční sítě
artificial building material umělé stavivo
artificial stress napětí umělé
asbestic azbestový
asbestic tile azbestocementová dlaždice
asbestos azbestový
asbestos board osinková deska, osinková lepenka
asbestos cement azbestocement, azbestový cement,
osinkový cement
asbestos cement products azbestocementové
výrobky
asbestos plywood azbestová deska
asbestos-cement board osinkocementová deska
ash concrete popílkový beton
ash pan popelník
ashlar kámen tesaný
ashlar brick lícová cihla s hrubým vzorem,
obkladová cihla
ashlar masonry zdivo kvádrové
aspect pohled
asphalt asfalt
asphalt block kostka asfaltová
asphalt cement asfaltový cement
asphalt concrete asfaltový beton, živičný beton
asphalt layer asfaltér
asphalt macadam asfaltový makadam
asphalt matters asfaltové hmoty
asphalt membrane asfaltová membrána
asphalt paint asfaltový nátěr, asfaltová barva
asphalt pavement asfaltová dlažba
asphalt tar asfaltový dehet
asphalt topping asfaltový koberec
asphalt work asfaltování
asphalt-block pavement asfaltová dlažba
asphalted wire asfaltovaný drát
asphalter asfaltér
asphaltic asfaltový
asphaltic cement asfaltový cement
asphaltic concrete asfaltový beton, živičný beton
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asphaltic emulsion asfaltová emulze
aspiring pump sací čerpadlo
assembled building montovaná budova
assembled house montovaný dům
assembly construction montáž na stavbě
assembly diagram montážní diagram
assembly operations montážní práce
assembly pit montážní jamka
assembly room dvorana
assembly works montážní práce
assemblyman montér
assessment calculation odhad
association football kopaná
assumption in design předpoklad ve výpočtu
astrogeodesy geodetická astronomie
astronomical bearing astronomický azimut
asymmetric truss příhradový asymetrický nosník
at steel/concrete interface na styku oceli a betonu
at the Prague abutment na pražské opěře
atelier ateliér
atmospheric corrosion atmosférická koroze
atomic power plant atomová elektrárna
atrium house atriový dům
attach upevnit
attached house řadový dům
attachment point přípojný bod
attendance of a machine obsluha stroje
attenuation factor činitel útlumu
attic atický
attical atický
attraction atrium
attraction zone spádový obvod, spádová oblast,
spádové území
attractive force síla přitažlivá
attractiveness atrium, přitažlivost
author inspection autorský dozor
author project inspection autorský dozor
authorized caravan site plocha pro obytné přívěsy
autoclaved cement autoklávní cement
autographical autografický
automatic concrete mixing plant automatická
betonárna
automatic control automatická regulace
automatic door automatické dveře
automobile conveyance automobilová doprava
automobile crane autojeřáb
automobile transportation automobilová doprava
auxiliary force síla pomocná
available capacity užitečný výkon
average length průměrná délka
average load průměrné břemeno, střední břemeno,
zatížení průměrné
average output střední výkon
average rock density střední hustota hornin
average stress napětí průměrné
awakened cement buzený cement, probuzený cement

awakened concrete probuzený beton
awning přístřešek
axial podélný
axial flow pump axiální čerpadlo
axial force síla osová
axial pressure osový tlak
axial stress napětí osové
axially loaded tension member osově zatížený
tažený prvek
axis of elasticity osa pružnosti
axis of gravity osa těžišťová, tížnice
axis of inertia osa setrvačnosti
axis of rotation osa otáčení
axonometric axonometrický
axonometry axonometrie
azimuth of the angle of deviation azimut odklonu
azimuthal angle azimut
bachelor flat byt pro svobodné
back plocha rubová
back azimuth opačný azimut
back door tajné dveře, zadní dveře
back facade zadní fasáda
back of arch extrados
back of vault hřbet klenby
back of wall rub zdi, stěna rubová
back shore šikmá podpěra
back stay prut kotevní
back-sloping machine svahovač
background noise level hladina hluku prostředí
backing nadezdívka
backward reading čtení vzad
backwater curve čára vzdutí
backyard dvoreček, zadní dvůr
baking oven vypalovací pec
balance rušiti se
balance sheet of development bilance rozvoje
balconied s balkónem
balcony balkón
balcony house pavlačový dům
balcony portico balkónový portikus
balcony-support balkónový sloup
balcony-window balkónové okno
baldachino baldachýn
baldaquin baldachýn
baling wire vázací drát
balk dřevěný trám, hranol, hraněný trám
ball joint kloub kulový
ball-and-socket joint kulový kloub
ballast kamenný podklad, štěrk
ballast cleaner čistič štěrkového lože
ballast concrete štěrkový beton
ballast reconditioning team četa pro čištění štěrku
baluster balustr, kuželka
baluster railing balustráda
balustrade balustráda
band věnec
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