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articulated bus  kloubový autobus 
Belisha beacon (GB)  signalizační zařízení na přechodu pro chodce 

(oranžová koule) 
bendy bus  housenka; kloubový autobus 
bumper-to-bumper traffic  velmi hustá doprava, nárazník na nárazník 
bus stop  autobusová zastávka 
car wreck (US)  automobilová havárie, srážka vozidel 
car-pool lane  jízdní pruh určený pro motoristy, kteří se z úsporných 

či jiných důvodů rozhodli pro pravidelné cesty 
používat střídavě automobily každého z nich 

cloverleaf junction  mimoúrovňová křižovatka 
commute  dojíždět pravidelně do práce 
commuter  člověk pravidelně dojíždějící do práce 
complete standstill  dopravní kolaps; zastavení provozu, odstávka 
congested  zacpaný; přehuštěný; přeplněný 
construction site   staveniště 
contraflow  dočasné převedení dopravy do protějšího jízdního 

pruhu 
crossroads (GB)  křižovatka; rozcestí 
curb (US)  obrubník; okraj chodníku 
discount fares  zlevněné jízdné 
driveway  soukromá příjezdová cesta k domu 
exhaust fumes  výfukové plyny 
fare discounts   slevy jízdného 
fare stage / fare zone  pásmo (vzdálenost mezi stanicemi rozhodující o výši 

jízdného) 
flyover  nadjezd 
fork  rozdvojení cest, rozcestí 
gridlock  dopravní zácpa (vozidla se nemohou hnout z místa) 
gutter  strouha, škarpa 
have one’s car towed away  odtáhnout někomu auto 
haze   opar; lehká mlha 
hit by a car  sražen autem 
intercity bus  meziměstský autobus 
intersection (US)  křižovatka 
kerb (GB)  obrubník, okraj chodníku 
knocked down by a car  sražen autem 
local bus  místní autobusová linka 
lollipop lady / man (GB)  osoba převádějící děti přes ulici  
Mind the gap.  Pozor na mezeru! (mezi nástupištěm a vlakem metra) 
oncoming traffic  provoz, vozidla v protisměru 
overpass  přechod; nadjezd 
parking places  místa k parkování 
pavement (GB)  chodník 
pavement (US)  vozovka, jízdní dráha 
pedestrian crossing  přechod pro chodce 
pedestrian precinct  pěší zóna 
Pedestrián zone  pěší zóna 
pelican crossing  přechod se signalizací a tlačítky pro chodce 
per kilometre  na, za kilometr 
per mile  na, za míli 
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pileup (GB)  řetězová srážka vozidel 
pollution  znečištění 
road worker  cestář 
sidewalk (US)  chodník 
sleeping policeman (GB)  příčný práh, retardér 
spaghetti junction  složitý systém mimoúrovňových křižovatek 
speed bump (US)  příčný práh, retardér 
stuck in traffic  uvíznutý v dopravní zácpě 
student card  studentský průkaz 
student pass  studentská průkazka 
subway (GB)  podchod 
subway (US)  podzemní dráha 
synchronised traffic lights  synchronizované semafory 
tax money   peníze daňových poplatníků 
the tube (GB)  metro, podzemní dráha 
the underground (GB)  metro, podzemní dráha 
towaway area  odtahová zóna 
traffic jam  dopravní zácpa 
underpass (US)  podjezd, podchod 
urban clearway  komunikace s časově omezeným zákazem zastavení 
wheel clamp (GB)  botička 
zebra crossing  přechod pro chodce 
 


