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Armco (GB)  svodidlo 
bend (GB)  zatáčka 
body needs a little work  je nutná drobná oprava karosérie 
broken line  přerušovaná čára 
childseat   dětská sedačka 
CONSTRUCTION ROAD (US)  NA SILNICI SE PRACUJE 
crash barrier  svodidlo 
crawler lane  pomalý pruh 
curve (US)  zatáčka 
DETOUR (US)  objížďka 
diner (US)  jídelní vůz; malá levná restaurace 
dirt road (US)  neštěrkovaná cesta, polní cesta 
DIVERSION (GB)  odklonění odpravy, objížďka 
double white line  dvojitá bílá čára 
drive-in (US)  restaurace, kino, banka, prodejna určená pro 

motoristy, kteří zůstanou sedět ve vozidle 
extra-large body  obzvláště velká karoserie 
fast lane  levý jízdní pruh, pruh pro rychlá vozidla 
fold-down back seat  sklápěcí zadní sedadlo 
four- speed (gear) box  čtyřrychlostní převodovka 
garage (GB) 


servis, automobilová opravna, dílna; čerpací stanice 
se servisem; garáž 

gas mileage  spotřeba na míli 
gas station (US)  benzínová pumpa; čerpací stanice 
gravel road  štěrková cesta 
greasy spoon (coll)  putyka 
great gas mileage  nízká spotřeba na kilometr 
hairpin bend  ostrá zatáčka 
HALT MAJOR ROAD AHEAD  ZASTAV, HLAVNÍ SILNICE 
hard shoulder  zpevněná krajnice  
highway  silnice; dálnice, rychlostní komunikace 
Highway Code  pravidla silničního provozu 
in good condition  v dobrém stavu 
interstate (US)  dálnice 
lay-by (GB)  rozšířená krajnice pro nouzové parkování, odstavná 

plocha, odpočívadlo 
leather upholstery  kožené čalounění 
LOOK RIGHT  PODÍVEJTE SE VPRAVO 
main road  hlavní silnice, hlavní dopravní tepna 
middle lane   střední pruh 
middle-aged businessman  obchodník, podnikatel středního věku 
motorway (GB)  dálnice 
motorway service area (GB)  parkoviště s čerpadlem a motorestem 
NO PARKING  ZÁKAZ PARKOVÁNÍ 
NO ROAD MARKINGS FOR 3 MILES  CHYBĚJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V ÚSEKU 3 MIL 
notice  oznámení, vyhláška; upozornění, varování, výstraha 
o.n.o. (or nearest offer)  nebo blízká, nejbližší cenová nabídka (zkratka 

v inzerátech) 
overtaking lane  předjížděcí pruh 
parking lot (US)  parkoviště 
petrol station  benzínová stanice, čerpací stanice 
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polished wooden steering wheel  volant z leštěného dřeva 
REDUCE SPEED NOW  SNIŽTE RYCHLOST 
reststop (US)  odpočívadlo 
roadside restaurant  restaurace při silnici 
seats five  pro pět osob 
service station  benzínová stanice (se servisem); autoservis 
sharp bend (GB)  ostrá zatáčka 
sharp curve (US)   ostrá zatáčka 
short cut  zkratka; kratší cesta 
sideroad  vedlejší cesta, okresní silnice 
solid line  plná čára 
sunroof  posuvná střecha 
TEMPORARY ROAD SURFACE  PROVIZORNÍ POVRCH VOZOVKY 
the Highway Code   pravidla silničního provozu 
tollroad (GB)  silnice, na níž se vybírá mýto 
traffic regulations  dopravní předpisy 
transport café  motorest, restaurace při silnici 
truck stop (US)  motorest pro řidiče kamionů, zahrnující čerpací 

stanici, restauraci, ubytování 
trunk road   hlavní silnice 
turnpike (US)  dálnice, na níž se platí poplatek 
twisting country lane  klikatá venkovská cesta 
two-seater  dvousedadlový vůz, letadlo atd. 
YIELD (US)  DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ 
 


