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A.A.A. (US)  sdružení automobilistů; automotoklub 
accelerate  zrychlit, zvýšit rychlost 
alternator and starter motor brushes  kartáčky alternátoru a startéru 
back up (US)  couvat, jet  zpátečkou 
blow a fuse  vyhodit pojistku 
brake failure  selhání brzd 
brake fluid  brzdová kapalina 
brake linings  brzdové obložení 
brake pads   brzdové destičky 
break down in the middle of nowhere  porouchat se na odlehlém místě 
break the speed limit  překročit povolenou rychlost 
breakdown  porucha, defekt, havárie 
breakdown truck  havarijní, pohotovostní vůz 
cam belt  vačkový, rozvodový řemen 
change gear  řadit rychlostní stupeň 
change the oil  vyměnit olej 
change the wheel  vyměnit kolo 
change up  zařadit vyšší rychlostní stupeň 
change up or down  řadit nahoru nebo dolů 
check and renew when necessary  zkontrolovat a vyměnit, když je třeba 
check the tyre pressures  zkontrolovat tlak v pneumatikách 
check your rear-view mirror  kontrolovat zpětné zrcátko 
condenser   kondenzátor 
contact breaker points  kontakty přerušovače 
cyclists only  pouze pro cyklisty 
decelerate  zpomalit, snížit rychlost 
engine seizure  zaseknutí motoru 
fan belt  klínový řemen (větráku) 
fill up (US)  nabít (baterii) 
footpump  nožní hustilka 
get into a slide  dostat smyk 
get into the car  nastoupit do auta 
give someone a lift (GB)  svézt někoho autem 
give someone a ride (US)  svézt někoho autem 
have a crash  mít autonehodu 
have a flat battery  mít vybitou baterii 
have a flat tyre (GB) / tire (US) / have a puncture (US)  mít píchlou pneumatiku 
have an accident  mít nehodu 
jack  zvedák, hever 
let in the clutch  zasunout spojku 
level crossing  železniční přejezd; úrovňová křižovatka 
look in the mirror  podívat se do zrcátka 
maintenance  udržování, údržba 
minor shunt (GB)  malé škrábnutí (automobilu) 
motoring association (A.A. or R.A.C.)  sdružení automobilistů; automotoklub 
multiple crash  hromadná srážka 
no left turn  zákaz odboční doleva 
no overtaking  zákaz předjíždění 
no through road  průjezd zakázán 
no U-turn  zákaz otáčení 
observe the speed limit   dodržovat povolenou rychlost 
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overheat (in heavy traffic)  přehřát se (v silném provozu) 
plug  zapalovací svíčka 
pressure gauge  tlakoměr, manometr 
pull away  odtáhnout 
put in the clutch  sešlápnout spojku 
put on the brake  brzdit 
put on your seat belt  připoutat se bezpečnostním pásem 
put the car in first (gear)  zařadit jedničku (první rychlostní stupeň) 
put the car into neutral  zařadil neutrál 
put the car into reverse  zařadit zpátečku 
put the key into the ignition  vložit klíče do zapalování 
reverse (GB)   couvat 
road sign  dopravní značka 
run out of petrol (GB)  spotřebovat benzín, nemít už žádný benzín 
service the car  provádět údržbu, servis vozu 
skid  smyk; dostat smyk 
slippery road  kluzká vozovka 
slipping fanbelt  padající, prokluzující  klínový řemen větráku 
spare parts  náhradní díly 
spare wheel  náhradní kolo 
spares  náhradní díly 
spark plug / sparking plug  zapalovací svíčka 
speed limit   povolená rychlost 
start the car  nastartovat auto 
start the engine  nastartovat motor 
steep hill  prudký kopec 
step on the accelerator and pull out  šlápnout na plyn a vyjet 
take off the hand-brake  povolit ruční brzdu 
tire (US)  pneumatika 
toolkit  brašna na nářadí; souprava nářadí 
top up the battery (GB)  nabít, dobít baterii 
 


