clmshell excavator drapákové rýpadlo
coat nátěr
coating nátěr
coating pistol nanášecí pistole
coefficient fluffiness of soil součinitel nakypření
coefficient of crumbliness součinitel nakypření
coefficient of soil losseness součinitel nakypření
collecting tank sběrná jímka
colmation naplavování
combustible hořlaviny
combustible matters hořlaviny
compacter válec
compacting hutnící válec
compacting valves hutnící válec
compression test tlaková zkouška
compressor kompresor
concerete pavement et betonová dlažba
concrete beton
concrete admixtures přísady do betonu
concrete mixer míchačka
concrete mixing plant betonárna
concrete mixture betonová směs
concrete reinforcing bars bender ohýbačka
concrete spreader rozhrnovač betonu
concrete steel betonářská ocel
connecting bolt svorník
connecting building materials spojovací stavivo
construction joint pracovní spára
construction site staveniště
construction stake nivelační kolík
construction timber stavební dřevo
construction time doba výstavby
container přepravník
content kubatura
contents kubatura
continuous method proudová metoda
contractor dodavatel
conveyance capacity výkonnost přepravních strojů
conveyer přepravník
conveyer dopravník
conveyor dopravník
conveyor přepravník
core of earth dam těsnící jádro
corner berm rohová lavička
covering krytina
crane jeřáb
crane runaway jeřábová dráha
crane truck jeřábová dráha
crash truck autojeřáb
cross-country lorry terenní auto
cross-cut prokopávka
crosscountry motor car terenní auto
crowbar sochor
crushed stone kamenná drť
crushing plant drtírna
crushing test tlaková zkouška

curtain těsnící clona
cutt-off-wall těsnící clona
cutter fréza
cutting ditch cleaner frézový čistič
cutting machine stříhačka
cuttingplan výkopový plán
dam hráz
dam maintenance údržba hrází
damming machine hrázkovač
deposit naplavenina
detonating fuse bleskovice
detonating fuse zápalnice
detonator rozbuška
diaphragm těsnící clona
digging plan výkopový plán
digging spade rýč
dike ochranná hráz
dike hráz
dilatation joint dilatační spára
disintegration rozpojitelnost
disk milling cutter disková fréza
ditch digger příkopovač
doer buldozer
doser dávkovač
dosing device dávkovač
dozer shrnovač
dozer share radlice dozeru
dozers capacity výkonnost dozerů
dragline korečkové rýpadlo
dragline excavator korečkové rýpadlo
drain cleaning čištění drénu
drain laying kladení drenážních trubek
drain pipe drenážka
drain scoop struhovák
drain tile drenážka
drainage drill hoe drenážní rýhovač
drainage drill marker drenážní rýhovač
drainage furrow opener drenážní rýhovač
drainage maintenance drenážní údržba
drainage plough drenážní pluh
drainage plough pluhové rýpadlo
draingae milling-cutter drenážní fréza
draingae work drenážní práce
draining m hines drenážní stroje
draining operations drenážní práce
draining plough drenážní pluh
draining tools drenážní nářadí
draininglabour drenážní práce
drainingworks drenážní práce
drawer vytahovač
dredge rýpadlo
dredger příkopovač
drift štola
drill hammer vrtací kladivo
drill hole vrt
drilling outfit vrtná souprava
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drilling rig vrtná souprava
drum-type milling cutter bubnová fréza
duct potrubí
dug hole sonda
dump truck dampr
dumper dampr
earnings mzda
earth distributor rozmetač zemin
earth spreader rozmetač zemin
earthwork cut výkop v zemních pracech
earting with barrow kolečková doprava
earting with wheel kolečková doprava
eartwork cutting výkop v zemních pracech
ejector ejektor
electric motor elektromotor
elemental operation pracovní úkon
embankment násyp
engine lokomotiva
enlarger rozšiřovač
erection montáž na stavbě
erection site staveniště
erection time doba výstavby
excavated material výkopek
excavation inthe working of earth vykopávka
v zemních pracech
excavation plan výkopový plán
excavator rýpadlo
excavator shovel těžební lopata
excavators capacity výkonnost rýpadel
expansion joint dilatační spára
expert meliorative meliorační mistr
exploatation machines těžební stroje
explosive výbušnina
explosive substance výbušnina
extraction machines capacity výkonnost těžebních
strojů
extractor vytahovač
facing obklad zdiva
field railway polní dráha
fill nasypávka
filling skládka
filling násyp
filling nasypávka
finish excavate dokopávka
finisher finišer
finishing dig dokopávka
fire hurl plamenomet
flagstone dlaždice
flammable matters hořlaviny
flood bank ochranná hráz
floor pit montážní jáma
flow maintenance údržba toků
foam concrete pěnobeton
foreman předák
forge kovárna
foundation pit stavební jáma

foundation soil základová půda
framework roubení
full brick cihla
gallery štola
garage garáž
glassware skleněné výrobky
grab drapák
grab naběrák
grab bucket rýpoadlový koreček
grader grejder
grader share radlice grejdru
grader-elevator grejdrelevátor
graduated glass odměrka
graduated jar odměrka
graduated vessel odměrka
granulated gravel kamenná drť
grapple drapák
grass cutters žací stroje
gravel štěrk
gravel casting štěrkový pohoz
groover rýhovák
ground základová půda
ground blasting odstřel hornin
ground boring vrtání hornin
grout injektování
grout needle injektovací jehla
grouting injektování
grouting apparatus injektovací zařízení
grouting apparatus injektovací jehla
gullet working odkopávka
gunite concrete torkretbeton
hammer head beran m
hand rammer pěchovací kladina
hand vibrating rammer vibrační kladina
handspike sochor
handwheel kolečko
hard rock blast odstřel hornin
haulage machines dopravní stroje
hauling chain vlečný řetěz
heaver sochor
herbicides herbicidy
hoist výtah
hoist zdvihadlo
hoist rumpál
hoisting apparatus zdvihadlo
hoisting machines těžební stroje
hoisting tackle kladkostroj
humus spreading humusování
hydraulic sluicing naplavování
hydromechanic machines hydromechanizační stroje
hydromechanization hydromechanizace
hydromonitor hydromonitor
implement for installation instalatérské nářadí
installation instalace
insulation izolace
investor investor
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Japan cart japonka
jib výložník rýpadla
jointed building materials spojovací stavivo
jointing knife vibrační nůž
jonier workshop truhlárna
lath adjuster vodováží lať
lavatory umývárna
laveller grejder
lay a drain kladení drenážních trubek
lay a pipeline kladení trub
lay a tube kladení trub
levee ochranná hráz
level vodováha
leveller share radlice grejdru
levelling vyrovnávky
levelling board vodováží lať
levelling pin nivelační kolík
lifting device zdvihadlo
lime vápno
limeslaker hasnice
limeslaking hašení vápna
line kolej
loader nakládač
loading machine nakládač
locomotive lokomotiva
lorry nákladní auto
lowloading trailer podvalník
machine rammer strojní pěch
machines for hydromechanization hydromechanizační stroje
made-up ground nasypávka
maintenance of objects údržba objektů
manual rammer ruční pěch
mason float hladítko
mason mallet zednická palice
master amelioration meliorační mistr
master melioration meliorační mistr
mastic tmel
mattock krumpáč
measuring glass odměrka
measuring hopper dávkovač
mechanical rammer strojní pěch
mechanical shovel mechanická lopata
mechanization mechanizace
meliorator meliorační mistr
milling válcování
milling ditch cleaner frézový čistič
milling-cutter fréza
mining tools těžební nářadí
mixed masonry smíšené zdivo
mobile final mixer autodomíchávač
mole drenér
mole ball drenér
mortar malta
mortar manufacturing plant výrobna malty
mortar mixer míchačka

mortar plant výrobna malty
mortar plate talíř na maltu
mortiser dlabačka
motor grader autogrejdr
moulded brick tvárnice
mowers žací stroje
mowing machines žací stroje
multi-wheel trailer podvalník
multibucket excavator korečkové rýpadlo
natural building material přírodní stavivo
norm norma
operation pracovní operace
packer dusadlo
paint nátěr
painting nátěr
panel panel
pavement dlažba
paver dlaždič
paving dlažba
paving brick dlaždice
paving tile dlaždice
pavior dlaždič
performance standard výkonová norma
pick krumpáč
pickaxe krumpáč
piece ticket úkolový list
piece work ticket úkolový list
pile pilota
pile plank štětovnice
piling štětovnice
pin označovací kolík
pipe connections trubní spoje
pipe work potrubí
pipeline potrubí
pipes trouby
piping potrubí
piping maintenance údržba portubí
piping upkeep údržba portubí
pit jímka
pitch of current krok proudu
plaster omítka
plaster sádra
plaster shovel omítací lopata
plaster span frame omítníkový rám
plasterer trowel zednická lžíce
plastering omítání
plastering set omítací souprava
plastic plastické hmoty
plastic tube trubka z plastických hmot
plate saw kotoučková pila
plough digger pluhové rýpadlo
pneumatic haulage pneumatická doprava
pneumatic transporation pneumatická doprava
pointing knife vibrační nůž
points výhybka
power shovel lopatové rýpadlo
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