airman-technician letecký technik
airplane dopravní letadlo
airstrip rozjezdová dráha
airway koridor, letecká linka
alighting vystoupení (z vlaku)
alighting gear přistávací zařízení
alighting shock přistávací náraz
all-metal airship celokovová vzducholoď
all-purpose lovomotive víceúčelová lokomotiva
alternate airdrome záložní letiště
alternate route obchozí cesta
alternate working střídavý provoz
altitude flight výškový let
amble jet krokem
ambulance car zdravotnické auto
amphibian car obojživelný automobil
approach road komunikace
apron conveyer deskový dopravník
arrangement of lines kolejiště
arrival lane příjezdový pruh
arrival points vjezdová výměna
arrival station cílová stanice
arrival-platform příjezdové nástupiště
arrow ukazovatel
arrow head šipka
arrow keys šipky
arrowhead notation označení šipkami
arterial magistrála (silniční)
arterial road dálková silnice
arterial traffic doprava po hlavních spojích
artery magistrála
artery highway autostráda
articulated trailer návěs
articulated tram kloubová tramvaj
articulated vehicle kloubové vozidlo
artificial traffic umělý provoz
artificial waterway lodní kanál
asphalt road asfaltová silnice
assembly conveyer montážní dopravník
astronaut meziplanetární letec
astronomical triangle nautický trojúhelník
attendant memory paměť spojovatelky
attraction dopravní atraktivita
aut ignition key klíček k zapalování
auto jet autem, jezdit autem
auto-bus autobus
autobahn autostráda
autobus autobus
autocar autokar
autogiro vrtulník (v původní formě), vírník, autogyra,
gyroplán
autogyro vrtulník, vrtulník (v původní formě), vírník,
autogyra, gyroplán
automatic autopilot
automatic conveying automatická doprava
automatic pilot autopilot

automatic train-stopping device vlakový zabezpečovač se samočinným zabrzděním vlaku
automobile emission automobilové emise
automobile insurance pojištění automobilů
automobile transport automobilová doprava
automotive age automobilový věk
auxiliary airdrome pomocné letiště
auxiliary train mimořádný vlak
avenue ulice (původně se stromořadím)
aviate cestovat letadlem
aviation risk letecké risiko
aviation unit letecká jednotka
baby bus malý autobus
baby car malý automobil
backward beckoning ukazování při couvání
baggage car zavazadlový vůz
baggage insurance pojištění zavazadel
baggage rack police na zavazadla
baggage tariff zavazadlový tarif
bail kolejnice
balked landing nezdařené přistání, přerušené přistání,
chybné přistání
ballast chipping drcený štěrk
ballast chips drcený štěrk
balloon basket koš balonu
balloon pilot pilot balonu
ballooning pilotování balonů
band conveyer pásový dopravník
bandy (IND) vůz
banked klopený
banking stavba náspů
barge člun (říční), dopravovat vlečným člunem,
vlečný člun, nákladní člun, nákladní pramice (vlečná)
barge train lodní souprava
bark koráb
barn door vrata
basculation převrácená náprava
base airfield hlavní letiště
battery-driven locomotive akumulátorová lokomotiva
battery-driver car akumulátorový automobil
battery-driver vehicle akumulátorové vozidlo
be bound jet (o lodi)
be bound for jet do (kam) (o lodi)
be for jet do
be going to jet do
bear dopravit
beef boat zásobovací loď
beeper letadlo bez pilota
belt conveyance pásová doprava
belt conveyer pásový dopravník
belt conveying pásová doprava, pásová přeprava
belt highway silniční okruh
belt-line okružní dráha
beltway okružní bulvár
berm berma (dopr.), okraj vozovky
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berth kajuta
bicycle jet na kole
bicycle lane stezka pro cyklisty, cyklistická stezka
bikeway stezka pro cyklisty
billyboy říční člun
bitumen coat živičná vozovka
bitumen macadam živičný makadam
black ice náledí (zejm. na vozovce)
blind nepřehledný
blind alley slepá komunikace
blind baggage zavazadlo přepravované v železničním
jednodvéřovém vagoně
blind car koncový vůz (vlakové soupravy)
blind passenger slepý pasažér
blind street slepá ulice
blinding štěrkovací (sil. stav.)
blister light zapuštěné návěstidla
block zácpa (dopravní)
block checking bloková kontrola
block pavement dlážděná vozovka
block section hradlový oddíl (žel.)
block system hradlová soustava (žel.)
block-cast cylinder blok válců
blocked track uzavřená kolej
blown-out tyre prázdná pneumatika
blue jacket námořník
boat jet parníkem, jet na loďce, malá loď
boatman jet parníkem
bogie podvozek (žel.)
book of coupons sešitek kuponových jízdenek
booster engine postrková lokomotiva
border agreement pohraniční dohoda
border clearance hraniční odbavení
border crossing hraniční přechod
border line okraje vozovky
border search hraniční ostraha
border-crossing travel zahraniční cesta
bosh jacket plášť sedla
both-way operation obousměrný provoz
boundary disclaimer označení hranic
boundary disputes pohraniční spory
boundary line celní hranice
boundary marker pomezní návěstidlo
bow anchor hlavní kotva
box kupé
boxcar krytý nákladní vůz
boxcar nákladní vagon
brach-off station odbočná stanice
branch railroad železniční odbočka
branch road silniční přípojka
break down havarovat
breakdown train pomocný vlak
breaking bulk roztřídění nákladu
bridge conveyer přemosťovací dopravník
bridge-over nadjezd
broad gauge široký rozchod (kolejí)

broad-gauge široký rozchod (žel.)
broad-gauge railway širokorozchodná železnice
brow vrchol stoupání
bubble-car vozítko
bucket conveyer korečkový dopravník
buddy seat tandem
buffer-stop zarážedlo s nárazníky (žel.)
buffet car bufetový vůz
bulk náklad (lodní, nebalený)
bulk cargo velkoobjemový, velkorozměrný, bezobalový náklad (lodní přepravy), hromadný náklad,
bezobalová přeprava
bulk carrier hromadný přepravce zboží, velkodopravce
bulk conveyance hromadná doprava
bulk material handling doprava volně sypaného
materiálu
bulk transport hromadná doprava
bunder-boat přístavní člun
bunker conveyer zásobníkový dopravník
bus autobus, autobusový, dopravovat autobusem, jet
autobusem
bus centre autobusové nádraží
bus interior vnitřek autobusu
bus link sběrnicový spoj
bus maker výrobce autobusů
bus message sběrnicová zpráva
bus passenger movement autobusová osobní doprava
bus priority přednost autobusů
bus request sběrnicový požadavek
bus ride jízda autobusem
bus service autobusová doprava
bus shed autobusové garáže
bus shelter krytá zastávka autobusů
bus station autobusové nádraží
bus stop zastávka autobusů
bus system sběrnicový systém
bus traffic autobusová doprava
bus-shelter přístřešek proti dešti u stanice autobusu
bus-stop stanoviště autobusu
business aeroplane služební letoun
by air letadlem
by bus autobusem
by purchase koupí
bypass mimoběžná silnice, vnější okruh
byroad postranní cesta
byway nadjížďka
c. a f. (cost and freight) cena a dopravné
C.I.F. (= cost, insurance, freight) výlohy, pojištění,
dopravné (v ceně)
c.i.f. (cost, insurance, freight) výlohy, pojištění,
dopravné (v ceně)
cab jet taxíkem
cab driver taxikář
cab it jet drožkou, jet taxíkem
cab it home jet domů taxíkem
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cab rank parkoviště taxíků
cab signal lokomotivní návěstidlo
cab-rank stanoviště drožek, stanoviště taxíků, stanoviště taxi
cab-stand stanoviště taxíků, stanoviště drožek
cabin hradlo (žel.)
cable crane kabelový jeřáb
cable hose lanovod
cable railroad lanová dráha
cable tramcar pouliční dráha
cable-railway lanová dráha, kabinová dráha, lanovka
cable-road lanová dráha
cable-way transporter dopravník visuté lanové dráhy
cabochon odrazka
caboose služební vůz (nákladního vlaku)
cabstand stanoviště taxíků
cad (G, zast.) průvodčí omnibusu
cafeteria car bufetový vůz
call mapping mapování spoje
canalization stavba průplavů
cannonball vysokorychlostní vlak
canoe jet v kánoi, jet na kánoi
car vagon
car elektrika
car accident dopravní nehoda
car axle náprava vozu
car hire pronájem auta
car horn klakson
car load vagonová zásilka
car park parkoviště aut
car puller posunovač vagonů
car school autoškola
car stand stanoviště vozů
car wash mycí linka
car-to-car communication spojení mezi vagony
vlaku
caravan vůz (komediantský nebo cikánský), cestovat
v přívěsu
carfare jízdné (autobusem)
carfax křižovatka
cargo aeroplane nákladní letoun
cargo aircraft nákladní letadlo
cargo airplane nákladní letadlo
cargo boat nákladní loď
cargo deadweight čistá nosnost
cargo gear nakládací zařízení
cargo glider nákladní kluzák
cargo hatch nakládací jícen
cargo hold nákladní prostor
cargo mast nakládací stěžeň
cargo parachute nákladní padák
cargo plane nákladní letadlo
cargo ship nákladní loď, dopravní loď
cargo sling nakládací smyčka
cargo space ložný prostor
cargo steamer nákladní parník

cargo stowing nakládání nákladu
cargo superintendent dozorce nákladu
cargo surface ložná plocha
cargo transported přepravovaný náklad
cargo truck nákladní automobil
cargo vessel nákladní loď
cargo-carrier nákladní letadlo
cargo-carrier submarine nákladní ponorka
cargo-carrying nákladní
cargo-passenger ship smíšená loď
cargo-transport plane nákladní dopravní letoun
carline elektrika (tramvaj)
carline tramvaj
carload náklad vagonu, vagonová zásilka
carmen řidič tramvaje
carpuller posunovač vagonů
carriage vozidlo
carriage osobní vůz (žel.)
carriage doprava, vagon (žel.), podvozek, dopravné,
vůz, železniční vagon, železniční vůz
carriage door dveře vagonu
carriage for hire doprava za úplatu
carriage rolling stock vagonový park
carriage stock vozový park
carriage traffic vozová doprava
carriage-way vozovka
carriageable dopravy schopný
carriageway vozovka
carrier dopravce, dopravní společnost, poštovní
holub
carrier-pigeon poštovní holub
carring charges dopravné
carry dopravit, dopravovat, zavést
carrying dopravující
carrying agent dopravce
carrying chargees dopravné
carrying charges dopravné
carrying-agent dopravce
cart dvoukolák, vozit, rozvážet (4. p.) 4, dopravovat,
dvojkolový vůz, dvojkolový ruční vozík, kára, jezdit
s vozíkem, dvoukolový vozík, dvojkolák, dvojkolka,
dvojkolý vůz, dvojkolý ruční vozík, dvojkolý kočár
cart way vozová cesta
cart-load fůra
cartful vůz (plný)
cartop dopravovat se
casual traffic příležitostná doprava
catamaran katamarán, dvoutrupá loď
catamaran ship katamarán
cattle wagon dobytčí vagon
cattle-truck dobytčí vagon
cattleboat loď na dopravu dobytka
centre line střední dělicí čára obousměrné vozovky,
střední dělicí čára vozovky, osová dělicí čára (na
vozovce)
chain conveyer článkový dopravník
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