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PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA
PRE-PRESS PROCESSES

Česko-anglická část

A
adi  vní míšení barev   addi  ve colour mixing
    [ˈadɪtɪv ˈkʌlə mixiŋ]
amplitudově modulovaný rastr  amplitude-modulated screening
(autotypický)   [ˈamplɪtjuːd ˈmɒdjʊleɪ  d ˈskriːnɪŋ]
azurová /barva/   cyan /colour/  [ˈsʌɪən]

B
barevná hloubka  bit depth  [bɪt dɛpθ]
barevná odchylka  off shade  [ɒfʃeɪd]
barevná reprodukce   colour reproduc  on
    [ˈkʌlə riːprəˈdʌkʃ(ə)n]
barevný tón    colour tone  [ˈkʌlə təʊn]
barva     ink  [ɪŋk]
barvové prostory  colour space  [ˈkʌlə speɪs]
bezserifové písmo  sans serif typeface
    [san ˈsɛrɪf ˈtʌɪpfeɪs]
bitmapová grafi ka  bitmap graphics
    [ˈbɪtmap ˈɡrafɪks]

Č
časopis    magazine  [maɡəˈziːn]
černá    black  [blak]
červená    red  [rɛd]
čistý formát   trimmed size  [trɪmd sʌɪz]

D
denzita    density  [ˈdɛnsɪ  ]
digitální pracovní postup digital workfl ow
    [ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈwɜːk.fl əʊ]
doplňkové barvy  secondary colours
    [ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈkʌləz]
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F
frekvenčně modulovaný rastr  frequency-modulated screening
(stochas  cký)   [ˈfriːkw(ə)nsi ˈmɒdjʊleɪ  d skriːnɪŋ]

G
grafi cká úprava    graphic design  [ˈɡrafɪk dɪˈzʌɪn]
grafi cké studio   graphic design studio
    [ˈɡrafɪk /dɪˈzʌɪn ˈstjuːdɪəʊ]

H
hustota rastru   screen ruling/number  
    [skriːn ˈruːlɪŋ/ˈnʌmbə]

CH
charakteris  cká křivka  sku  characteris  c curve of prin  ng
    [karəktəˈrɪstɪk kəːv ɒv ˈprɪntɪŋ]

J
jas, světlost    brightness  [ˈbrʌɪtnəs]

K
kaligrafi cké písmo  calligraphic script  
    [ˌkalɪˈɡrafɪk skrɪpt]
kurziva     italics  [ɪˈtæl.ɪks]
knižní produkce   book produc  on
    [bʊk prəˈdʌkʃ(ə)n]

L
leták    leafl et  [ˈliːfl ɪt]
lomené písmo   gothic font  [ˈɡɒθɪk fɒnt]

M
modrá    blue  [bluː]
montáž    composi  on  [kɒmpəˈzɪʃ(ə)n]

N
natočení rastru   screen angle  [skriːn ˈaŋɡ(ə)l]
noviny    newspaper  [ˈnjuːzpeɪpə r]
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O
obrazová předloha  picture copy  [ˈpɪktʃə ˈkɒpi]

P
periodické  skoviny  periodicals  [pɪərɪˈɒdɪk(ə)lz]
písmo     font/typeface  [fɒnt/ˈtʌɪpfeɪs]
pixel    pixel  [ˈpɪksɛl]
plakát    poster  [ˈpəʊstə]
polotučné    medium  [ˈmiːdɪəm]
pracovní postup   workfl ow  [wɜːk.fl əʊ]
předloha    template  [ˈtemplət]
pře  sk    superimposed prin  ng
    [ˌsuː.pə.rɪmˈpəʊzd ˈprɪn.tɪŋ]
purpurová   magenta  [məˈdʒen.tə]

R, Ř
rastr     hal  one screen/raster
    [ˈhɑː  əʊn skriːn/ˈrastə]
rastrová tónová hodnota  dot percentage  [dɒt pəˈsɛntɪdʒ]
rastrování    screening  [skriːnɪŋ]
rastrový bod    hal  one dot  [ˈhɑː  əʊn dɒt]
rozlišení    resolu  on  [rɛzəˈluːʃ(ə)n]
rukopis    handwri   ng  [ˈhandrʌɪtɪŋ]
řez písma   typeface  [tʌɪpfeɪs]

S
sazba do bloku    fl ush se   ng  [fl ʌʃ ˈsɛtɪŋ]
sazba na praporek  text ragged centre
    [tɛkst ˈraɡɪd ˈsɛntə]
sazba     typese   ng/composi  on
    [ˈtaɪpsetɪŋ/kɒmpəˈzɪʃ(ə)n]
serifové písmo   serif typeface  [ˈsɛrɪf ˈtʌɪpfeɪs]
separace barev   colour separa  on
    [ˈkʌlə sɛpəˈreɪʃ(ə)n]
skenování    scanning  [skæniŋ]
spadávka   bleed prin  ng  [bliːd ˈprɪntɪŋ]
světlocitlivá vrstva   light-sensi  ve coa  ng
    [lʌɪt ˈsɛnsɪtɪv ˈkəʊtɪŋ]



8

systém správy barev   CMS (Color Management System)
    [ˈkʌlə ˈmanɪdʒm(ə)nt ˈsɪstəm]
sytost     satura  on  [satʃəˈreɪʃ(ə)n]

T
textová předloha   text copy  [tɛkst ˈkɒpi]
 sková deska (forma)   prin  ng plate  [ˈprɪntɪŋ pleɪt]

tónový rozsah    tonal range  [ˈtəʊn(ə)l reɪn(d)ʒ]
tučné     bold  [bəʊld]
typografi e    typography  [tʌɪˈpɒɡrəfi ]

U
užitek     profi t  [ˈprɒfɪt]

V
vektorová grafi ka  vector graphics  [ˈvɛktə ˈɡrafɪks]
velikost písma    font size  [fɒnt sʌɪz]
vizitka    business card  [ˈbɪznəs kɑːd]
vypalování desky  burning-in plate  [ˈbəːnɪŋin pleɪt]
výroba  skové formy   platemaking  [pleɪt ˈmeɪkɪŋ]
vyřazování    imposi  on  [ɪmpəˈzɪʃ(ə)n]
výška stránky    length of page  [lɛŋ(k)θ ɒv peɪdʒ]
výtažek     excerpt  [ˈɛksəːpt]
vyvolávací automat   automa  c fi lm processor
    [ɔːtəˈmatɪk fɪlm ˈprəʊsɛsə]
vyvolávat    develop  [dɪˈvɛləp]

Z
základní barva   background colour
    [ˈbakɡraʊnd ˈkʌlə]
zelená    green  [ɡriːn]
zpracování obrazu   graphic processing
    [ˈɡrafɪk ˈprəʊsɛsiŋ]
zpracování textu   text processing  [tɛkst prəʊsɛsiŋ]
zrcadlo     layout  [ˈleɪaʊt]
žlutá    yellow  [ˈjɛləʊ]
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POČÍTAČ
PC

Česko-anglická část

B
bezdrátová síť    wireless network  [ˈwʌɪəlɪs ˈnɛtwəːk]

D
datová síť    data net  [ˈdeɪtə nɛt]

E
elektronická komunikace  electronic communica  on
    [ɪlɛkˈtrɒnɪk kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n]
externí     external  [ɪkˈstəːn(ə)l]

G
grafi cká karta    graphic card  [ˈɡrafɪk kɑːd]
grafi ka     graphics  [ˈɡrafɪks]

H
hard disk    hard disk  [hɑːd dɪsk]

I
inkoustová  skárna   inkjet printer  [ˈɪŋkdʒɛt prɪntə]
internet    Internet  [ˈɪntənɛt]
internetový vyhledavač   search engine  [səːtʃ ˈɛndʒɪn]

K
klávesnice    keyboard  [ˈkiːbɔːd]

L
laserová  skárna   laser printer  [ˈleɪzə ˈprɪntə]

M
mazat     delete  [dɪˈliːt]
monitor    monitor  [ˈmɒnɪtə]
myš     mouse  [maʊs]
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N
nahrát     upload  [ʌpˈləʊd]
notebook    laptop  [ˈlaptɒp]

O
obrazovka    screen  [skriːn]

P
počítač     computer  [kəmˈpjuːtə]
procesor    processor  [ˈprəʊsɛsə]
přesunout    move  [muːv]
připojení    connec  on  [kəˈnɛkʃ(ə)n]

R
reproduktor    speaker  [ˈspiːkə]
rezervní kopie    back-up copy  [bakʌp ˈkɒpi]

S
složka     fi le  [fʌɪl]
sociální síť    social network  [ˈsəʊʃ(ə)l ˈnɛtwəːk]
stahovat    download  [daʊnˈləʊd]
surfovat po internetu   surf the net  [səːf ðə nɛt]

T
 skárna (kancelářská)  printer  [ˈprɪntə]

U
uložit     save  [seɪv]

V
výuka na počítači   PC training  [piːˈsiː ˈtreɪnɪŋ]

W
webová stránka   website   [ˈwɛbsʌɪt]

Z
zvuková karta    sound card  [saʊnd kɑːd]
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TISKOVÉ TECHNIKY
PRINTING TECHNIQUES

Česko-anglická část

A
archový ofsetový  sk  sheet-fed off set  [ʃiːt-ɛd ˈɒfsɛt]

B
barevník   le  erpress inking unit
    [ˈlɛtəprɛs/ɪŋkiŋ ˈjuːnɪt]

C, Č
čtyřbarvový stroj   four-colour prin  ng press
    [fɔːˈkʌlə ˈprɪntɪŋ prɛs]

D
digitální  sk   digital prin  ng  [ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈprɪntɪŋ]

F 
fl exo  sk   fl exography  [fl ɛkˈsɒɡrəfi ]
formový válec    plate cylinder  [pleɪt ˈsɪlɪndə]

H
hlubo  sk    gravure prin  ng  [ɡrəˈvjʊə ˈprɪntɪŋ]

I
inline lakování   in-line coa  ng  [ˈɪnlʌɪn ˈkəʊtɪŋ]

K
klišé     hal  one plate  [hɑː  əʊn pleɪt]
knih  sk    le  erpress prin  ng  
    [ˈlɛtəprɛs ˈprɪntɪŋ]
kotoučový  sk    rotary press  [ˈrəʊt(ə)ri prɛs]

L
litera    cast type  [kɑːst tʌɪp]
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N
nakládací hlava    feeding suc  on bar
    [fi ːdiŋ ˈsʌkʃ(ə)n bɑː]
nakladač   feeder  [ˈfi ːdə]
ne  sknoucí místa  non-prin  ng areas/parts
    [nɒnˈprɪntɪŋ ˈɛːrɪəz/pɑːtz]
nízkonákladový  sk  low print run  [ləʊ ˈprɪnt rʌn]

O
ofset     off set  [ˈɒfsɛt]
ofsetová deska    off set prin  ng plate  
    [ˈɒfsɛt ˈprɪntɪŋ pleɪt]

P
parciální lakování  pa  ern coa  ng  [ˈpat(ə)n ˈkəʊtɪŋ]
po  skovaný materiál  prin  ng material/carrier
    [ˈprɪntɪŋ məˈtɪərɪəl/ˈkarɪə]
prů  sk    through prin  ng  [θruː ˈprɪntɪŋ]
přenosový válec   blanket cylinder  [ˈblaŋkɪt ˈsɪlɪndə]

R
rychlost  skového stroje press speed  [prɛs  spiːd]

S, Š
síto    mesh  [mɛʃ]
síto  sk     screen prin  ng  [skriːn ˈprɪntɪŋ]
sou  sk     colour register  [ˈkʌlə ˈrɛdʒɪstə]
šablona    stencil  [ˈstɛns(ə)l]
štoček     le  erpress plate  [ˈlɛtəprɛs pleɪt]

T
tampon    dabber  [ˈdabə]
tampónový  sk   pad prin  ng  [pad ˈprɪntɪŋ]
 sk    prin  ng  [ˈprɪntɪŋ]
 sk knih   book prin  ng  [bʊk ˈprɪntɪŋ]
 sk novin   newspaper prin  ng  

    [ˈnjuːzpeɪpə ˈprɪntɪŋ]
 sk časopisů   magazine prin  ng

    [maɡəˈziːn ˈprɪntɪŋ]
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 sk z hloubky   gravure prin  ng  [ɡrəˈvjʊə ˈprɪntɪŋ]
 sk z plochy   planographic prin  ng

    [ˌpleɪnəˈɡrafɪk ˈprɪntɪŋ]
 sk z výšky   relief prin  ng  [rɪˈliːf ˈprɪntɪŋ]
 skař    printer  [ˈprɪntə]
 sknoucí místa   prin  ng areas/parts  

    [ˈprɪntɪŋ ˈeəriəz/pɑːts]
 sková barva   ink  [ɪŋk]
 sková deska   prin  ng plate  [ˈprɪntɪŋ pleɪt]
 sková forma   prin  ng forme  [ˈprɪntɪŋ ˈfɔ:m]
 sková jednotka  prin  ng unit  [ˈprɪntɪŋ ˈjuːnɪt]
 skovina   print product/publica  on

    [prɪnt ˈprɒdʌkt/ˌpʌblɪˈkeɪʃn]
 skový arch   prin  ng sheet  [ˈprɪntɪŋ ʃiːt]
 skový stroj    prin  ng press  [ˈprɪntɪŋ pres]

tlakový válec    impression cylinder
    [ɪmˈpreʃn ˈsɪlɪndə(r)]

V
válec    cylinder/roller  [ˈsɪlɪndə(r)/ˈrəʊlə(r)]
velkoformátový  sk  large-size prin  ng [lɑːdʒ saɪzˈprɪntɪŋ]
vlhčící roztok   damping solu  on [ˈdæmpiŋ səˈluːʃn]
vlhčící soustava   damping unit  [ˈdæmpiŋ ˈjuːnɪt]
vykladač    delivery press  [dɪˈlɪvərɪ pres]
vysokonákladový  sk  long print run  [lɒŋ prɪnt rʌn]

Z
zušlechťování  skovin  print surface fi nishing
    [prɪnt ˈsɜːfɪs ˈfɪnɪʃɪŋ]
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DOKONČOVACÍ ZPRACOVÁNÍ
POST-PRESS

Česko-anglická část

A
adheze    adhesion  [ədˈhiːʒn]
adjustace knihy   adjustment  [əˈdʒʌstmənt]
adresování   addressing  [əˈdresɪŋ]
arch autorský   author’s  sheet  [ˈɔːθərs ʃiːt]
arch knihařský   le  erpress sheet  [ˈletərpres ʃiːt]
arch  skový   press sheet  [pres ʃiːt]
archová značka   sheet signature  [ʃiːt ˈsɪɡnətʃə(r)]

B
balení     packing  [ˈpækɪŋ]
balící stroj   wrapping machine  [ˈræpɪŋ məˈʃiːn]
blok    block  [blɒk]
brožování   s  tching  [ˈstɪtʃɪŋ]
brožura    booklet  [ˈbʊklət]

D
děrování   perfora  ng  [ˈpɜːfəreɪtɪŋ]
disperzní lak    dispersion coa  ng  [dɪˈspɜːʃn ˈkəʊtɪŋ]
drátěná svorka    wire staple  [ˈwaɪə(r) ˈsteɪpl]
drážka hřbetní    joint  [dʒɔɪnt]
drážka vtlačená   groove  [ɡruːv]
drážkování   grooving  [ɡruːvɪŋ]
du  nka    sleeve  [sliːv]

E
elektronická řídící jednotka electronic control unit
    [ɪˌlekˈtrɒnɪk kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt]
e  keta    label  [ˈleɪbl]

H 
hlava knihy   head of book  [hed əv bʊk]
hřbet knižního bloku  shel  ack  [ˈʃel  æk]
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hřbet knižních desek  spine of the book case
    [spaɪn əv ðə ˈbʊkkeɪs]
hřbet    spine  [paɪn]
hřbetní značka   blackstep mark  [ˈblækstep ˈmɑːk]
hřbetník   hinge  [hɪndʒ]

CH
chytačový systém  gripper system  [ˈɡrɪpə ˈsɪstəm]

I
indexové nůžky   index scissors  [ˈɪndeks ˈsɪzəz]
irisová ražba   irisated die-stamping
    [ˈɪrɪseɪtɪd daɪ stæmp ɪŋ]

K
kanálková vazba  channel binding  [ˈtʃænl ˈbaɪndɪŋ]
kapitálek    bead  [biːd]
kapitálkování    beading  [ˈbiːdɪŋ]
kapsa    bag  [bæɡ]
kapsový skládací stroj  buckle-plate folding machine
    [ˈbʌkl pleɪt fəʊldɪŋ məˈʃiːn]
kašírování   lamina  ng  [ˈlæmɪnətɪŋ]
klížení    gluing  [ɡluːɪŋ]
knihař    bookbinder  [ˈbʊkbaɪndə(r)]
knihařské plátno  book cloth  [bʊk klɒθ]
knihařství   bookbinding  [ˈbʊkbaɪndɪŋ]
knižní blok   book block  [bʊk blɒk]
knižní deska    book case/cover  [ˈbʊk keɪs/ˈkʌvə(r)]
knižní komplet   book in sheets  [bʊk ɪn ʃiːts]
(nesvázaná kniha)
koheze    cohesion  [kəʊˈhiːʒn]

L
laminování   lamina  ng  [ˈlæmɪnətɪŋ]
lepená vazba    perfect binding  [ˈpɜːfɪkt baɪndɪŋ]
lepení     gluing  [ɡluːɪŋ]
lepenka    cardboard  [ˈkɑːdbɔːd]
lepička předsádek   endpapering machine
    [endˈpeɪpərɪŋ məˈʃiːn]
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lepička příloh   endsheet gluing machine
    [end ʃiːt ɡluːɪŋ məˈʃiːn]
lepidlo     glue  [ɡluː]
leporelo   folding picture book  
    [ˈfəʊldɪŋ ˈpɪktʃə bʊk]
lisování hřbetů   backing book spine  
    [ˈbækɪŋ bʊk spaɪn]
lisování složek   pressing  [ˈpresɪŋ]
lom    fold  [fəʊld]

M
makulatura   waste sheets  [weɪst ʃiːts]
měkká vazba   fl exible binding  [ˈfl eksəbl baɪndɪŋ]

N
nakladač složek    signature feeder  [ˈsɪɡnətʃə ˈfi ːdə(r)]
nálož    load  [ləʊd]
náložka    feeder guide stop/folding lay
    [ˈfi ːdə ɡaɪd stɒp/ˈfəʊldɪŋ leɪ]
nařezávání    scoring  [skɔːrɪŋ]
nožový skládací stroj   knife folder  [naɪf ˈfəʊldə(r)]

O
oblení hřbetů    book-back rounding  
    [ˈbʊkbæk ˈraʊndɪŋ]
ořízka    book edge  [bʊk edʒ]

P
páskování   taping  [teɪpɪŋ]
perforování   perfora  ng  [ˈpɜːfəreɪtɪŋ]
podlepování   patching  [pætʃɪŋ]
potah knihy, knižních desek cover /book case/  
    [ˈkʌvə(r) /ˈbʊkkeɪs/]
pouzdro na knihy  book case  [ˈbʊkkeɪs]
princip skládání   folding principle  [ˈfəʊldɪŋ ˈprɪnsəpl]
přebal    dust cover  [dʌst ˈkʌvə(r)]
předsádka   endpaper/board paper
    [ˈend peɪpə(r)/ˈbɔːd peɪpə(r)]
přefalc     fold  [ˈfəʊld]
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přelepování hřbetu   backlining  [ˈbæk laɪnɪŋ]
přídeš      inside front/back cover
    [ˌɪnˈsaɪd frʌnt/bæk ˈkʌvə(r)]
příloha    a  achment/supplement
    [əˈtætʃmənt/ˈsʌplɪmənt]
přířez    blank  [blæŋk]
pevnost lepené vazby  fi rmness of perfect binding
    [ˈfɜːmnəs əv ˈpɜːfɪkt ˈbaɪndɪŋ]
perforace složek  perfora  on of signature
    [ˌpɜːfəˈreɪʃn əv ˈsɪɡnətʃə(r)]
polotuhá vazba   semirigid binding
    [semɪˈrɪdʒɪd ˈbaɪndɪŋ]
pergamen   parchment  [ˈpɑːtʃmənt]

R, Ř
razící folie   blocking foil  [blɒkɪŋ fɔɪl]
razící lis    blocking press  [ˈblɒkɪŋ ˈpres]
ražba    die-stamping  [daɪ stæmpɪŋ]
řezací lišta   blade  [bleɪd]
řezačka papíru    cu   ng machine  [ˈkʌtɪŋ məˈʃiːn]
řezání     cu   ng  [ˈkʌtɪŋ]

S, Š
savka    suc  on head  [ˈsʌkʃn hed]
sedlo řezačky   backgauge  [ˈbækɡeɪdʒ]
skládací stroj    folder  [ˈfəʊldə]
skládat     fold  [ˈfəʊld]
slepování   gluing  [ɡluː ɪŋ]
složka knižní    sec  on /quire/  [ˈsekʃn /ˈkwaɪə(r)/]
složka merkan  lní  mercan  le sec  on  
    [ˈmɜːkəntaɪl ˈsekʃn]
směr vlákna papíru  direc  on of fi bres  
    [dɪˈrekʃn əv ˈfaɪbərz]
snášecí drátovka   gang-s  tcher  [ɡæŋ stɪtʃə]
snášecí stroj    sheet gathering machine
    [ʃiːt ˈɡæðərɪŋ məˈʃiːn]
snášení do sebe   gang s  tching  [ɡæŋ ˈstɪtʃɪŋ]
snášení na sebe   gathering  [ˈɡæðərɪŋ]
spirálování   spiral binding  [ˈspaɪrəl ˈbaɪndɪŋ]
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spirálový stroj   spiral binding machine
    [ˈspaɪrəl ˈbaɪndɪŋ məˈʃiːn]
stoh    pile  [paɪl]
stohování    pile making  [paɪl ˈmeɪkɪŋ]
ši   drátem    wire s  tching  [ˈwaɪə(r) ˈstɪtʃɪŋ]
ši   na vazadle   sewing on bands  [ˈsəʊɪŋ ɒn bændz]
ši   ni       thread s  tching  [θred ˈstɪtʃɪŋ]
ši   tavnou ni     seal thread binding  
    [siːl θred ˈbaɪndɪŋ]

T
testovací cyklus   test cycle  [test ˈsaɪkl]
třínožová řezačka (trojřez)  three-knife trimmer  
    [θriː naɪf ˈtrɪmə(r)]
tuhá vazba   hard-case binding 
    [hɑːd keɪs ˈbaɪndɪŋ]
typy složek    types of sec  ons
    [taɪps əv ˈsekʃnz]

U
unášecí čelis     conveyor clamp  [kənˈveɪə(r) klæmp]
useň    leather  [ˈleðə(r)]
UV lak    UV coa  ng  [ˌjuː ˈviː ˈkəʊtɪŋ]

V
vaz    band  [bænd]
vazba šitá drátem   saddle-s  tch with wire
    [ˈsædl stɪtʃ wɪð ˈwaɪə(r)]
vysekávat    punch  [pʌntʃ]
vytváření knižního bloku  making book block
    [ˈmeɪkɪŋ bʊk blɒk]
vysekávání   punching  [pʌntʃɪŋ]
vazba ruční   cra   binding  [krɑː  ˈbaɪndɪŋ]
vazba průmyslová  industrial binding
    [ɪnˈdʌstriəl ˈbaɪndɪŋ]
vazba šroubová   screw connec  on  [skruː kəˈnekʃn]
vazba kroužková  ring binding  [rɪŋ ˈbaɪndɪŋ]
vaz nepravý   imita  on band  [ˌɪmɪˈteɪʃn bænd]
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vaz pravý   right band  [raɪt bænd]
vkládání   inser  ng  [ɪnˈsɜːtɪŋ]
vlepování    pping in/pas  ng down
    [tɪpɪŋ ɪn/peɪstɪŋ daʊn]
výrobní linka
na sešitovou vazbu  back-wire s  tching produc  on line
    [bæk ˈwaɪə(r) prəˈdʌkʃn laɪn]
výrobní linka
na lepenou vazbu  perfect binding produc  on line
    [ˈpɜːfɪkt ˈbaɪndɪŋ prəˈdʌkʃn laɪn]
výrobní linka na tuhou vazbu hard-case binding produc  on line
    [hɑːd keɪs ˈbaɪndɪŋ prəˈdʌkʃn laɪn]
vyrovnávačka knižních desek squeezer  [skwiːzə]
vzduchový polštář  air cushion  [eə(r) ˈkʊʃn]

Z, Ž  
záložka    bookmark  [ˈbʊkmɑːk]
záložková stužka  bookmark  [ˈbʊkmɑːk]
zavěšovací stroj   casing-in machine  [keɪsɪŋ ɪn məˈʃiːn]
zavěšování do desek   moun  ng  [ˈmaʊntɪŋ]
zdobení knižních desek  book decora  on  [bʊk ˌdekəˈreɪʃn]
žloutnu      yellowing  [ˈjeləʊwɪŋ]



20

OBALOVÁ TECHNIKA
PACKAGING

Česko-anglická část

A
ampule    ampoule  [ˈæmpuːl]
arch    sheet  [ʃiːt]

B
balení    packaging  [ˈpækɪdʒɪŋ]
bedna    box  [bɒks]
bílá lepenka   white cardboard  [waɪt ˈkɑːdbɔːd]
blistr    blister box  [ˈblɪstə(r) bɒks]

C
celofán    cellophane  [ˈseləfeɪn]

D
demižon   carboy  [ˈkɑːbɔɪ]
drážkování   scoring  [skɔːrɪŋ]
držadlo    handle  [ˈhændl]
dvojvrstvý papír   two-ply paper  [tuː plaɪ ˈpeɪpə(r)] 

E
e  keta    label  [ˈleɪbl]

F
fi xační prostředek  cushioning material
    [ˈkʊʃnɪŋ  məˈtɪəriəl]
fl akon    fl acon  [fl ækn]

K
karton    board  [bɔːd]
kelímek    cup  [kʌp]
klopa    fl ap  [fl æp]
kombinovaný obal  combina  on package
    [ˌkɒmbɪˈneɪʃn ˈpækɪdʒ]
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kornout    cone  [kəʊn]
krabice    box  [bɒks]
krepovaný papír  crepe paper  [kreɪp ˈpeɪpə(r)]

L
lepení    gluing  [ɡluːɪŋ]
lepenka    cardboard  [ˈkɑːdbɔːd]
lepicí páska   adhesive tape  [ədˈhiːsɪv  teɪp]
lesk    gloss  [ɡlɒs]

M
miska    bowl  [bəʊl]

O
obal    package  [ˈpækɪdʒ]

P
prodejní obal   sales packaging  [seɪlz ˈpækɪdʒɪŋ]
přepravní obal   transport packaging
    [ˈtrænspɔːt ˈpækɪdʒɪŋ]
plechovka   can  [kæn]
plochý sáček   pouch  [paʊtʃ]
prosekávání   slo   ng  [slɒtɪŋ]
pytel    sack  [sæk]

R
ražba    die-stamping  [daɪ stæmpɪŋ]
rozměrová stálost  dimension stability
    [daɪˈmenʃn  stəˈbɪlə  ]
rýhování   creasing  [kriːsɪŋ]

S, Š
skupinový obal   group packaging  [ɡruːp ˈpækɪdʒɪŋ]
sáček    bag  [bæɡ]
samolepící e  keta  pressure-sensi  ve label
    [ˈpreʃəˈsensətɪv ˈleɪbl]
skládačka   cartonboard  [ˈkɑːt(ə)nbɔːd]
sklo    glass  [ɡlɑːs]
smrš  telná fólie   shrinkable fi lm  [ʃrɪŋkˈeb(ə)l fɪlm]
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smrš  telný   shrinkable  [ʃrɪŋkˈeɪb(ə)l]
svar    seam  [siːm]
svařování   sealing fi lm wrapping
    [siːliŋ fɪlm ˈrapɪŋ]
šroubovací víko   screw top  [skruː tɒp]

T
tavné lepidlo   hotmelt adhesive  
    [hɒtmɛlt ədˈhiːzɪv]
tuba    tube  [tjuːb]

U
ucho (poutko)   loop  [luːp]

V
víko    top/hood  [tɒp/hʊd]
visačka     e-on label  [tʌɪɒn ˈleɪb(ə)l]
vlnitá lepenka   corrugated board  [ˈkɒrəɡeɪtɪd bɔːd]
vratný obal   returnable packaging
    [rɪˈtəːneb(ə)l ˈpakɪdʒɪŋ]

Z
zátka    cork  [kɔːk]
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adi  vní míšení barev
addi  ve colour mixing

barevná reprodukce
colour reproduc  on
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bezdrátová síť
wireless network 

tučné
bold
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brožura
booklet

čtyřbarvový stroj
four-colour prin  ng press



26

digitální  sk
digital prin  ng

fl exo  sk
fl exography



27

hřbet knižních desek
spine of the book case

hlava knihy
head of book



28

hřbet
spine

hřbetní značka
blackstep mark



29

iniciála
ini  al

jas, světlost
brightness



30

karusel
carousel

knih  sk
le  erpress prin  ng
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kroužková vazba
ring binding

kurzíva
italics
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kurzíva
italics

lepidlo
glue
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lepidlo
glue

leporelo
folding picture book



34

lisování složek
pressing

měkká vazba
fl exible binding



35

myš
mouse

monitor
monitor



36

myš
mouse

notebook
laptop



37

písmo
font/typeface

ofset
off set



38

předloha
picture copy

polotučné
medium



39

řez písma
typeface

rastr
hal  one screen/raster
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řezání
cu   ng

sazba do bloku
fl ush se   ng
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sazba do bloku
fl ush se   ng

sazba na praporek
text ragged centre
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knižní blok
book block

skládačka
cartonboard
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snášení do sebe
gang s  tching

snášení na sebe
gathering



44

stahovat
download

stěrka
squeegee



45

tamponový  sk
pad prin  ng

 sk z hloubky
gravure prin  ng



46

 sk z výšky
relief prin  ng

 skárna (kancelářská)
printer



47

velikost písma
font size

prohlížeč
browser



48

záložka
bookmark
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PRE-PRESS PROCESSES
PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA

Anglicko-česká část

A
addi  ve colour mixing   adi  vní míšení barev
[ˈadɪtɪv ˈkʌlə mixiŋ]   
amplitude-modulated screening amplitudově modulovaný rastr
[ˈamplɪtjuːd ˈmɒdjʊleɪ  d ˈskriːnɪŋ] 
automa  c fi lm processor  vyvolávací automat
[ɔːtəˈmatɪk fɪlm ˈprəʊsɛsə]

B
background colour  [ˈbakɡraʊnd ˈkʌlə] základní barva
bit depth  [bɪt dɛpθ]   barevná hloubka
bitmap graphics  [ˈbɪtmap ˈɡrafɪks] bitmapová grafi ka
black  [blak]    černá
bleed prin  ng  [bliːd ˈprɪntɪŋ]  spadávka
blue  [bluː]    modrá
bold  [bəʊld]    tučné 
book produc  on  [bʊk prəˈdʌkʃ(ə)n] knižní produkce
brightness  [ˈbrʌɪtnəs]   jas, světlost
burning-in plate  [ˈbəːnɪŋin pleɪt] vypalování desky
business card  [ˈbɪznəs kɑːd]  vizitka

C
calligraphic script  [ˌkalɪˈɡrafɪk skrɪpt] kaligrafi cké písmo
characteris  c curve of prin  ng  charakteris  cká křivka  sku
[karəktəˈrɪstɪk kəːv ɒv ˈprɪntɪŋ]
CMS (Color Management System) systém správy barev
[ˈkʌlə ˈmanɪdʒm(ə)nt ˈsɪstəm]
colour reproduc  on   barevná reprodukce 
[ˈkʌlə riːprəˈdʌkʃ(ə)n]
colour space  [ˈkʌlə speɪs]  barevné prostory
colour separa  on  [ˈkʌlə sɛpəˈreɪʃ(ə)n] separace barev
colour tone  [ˈkʌlə təʊn]  barevný tón
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composi  on  [kɒmpəˈzɪʃ(ə)n]  montáž
cyan  [ˈsʌɪən]    azurováD
density  [ˈdɛnsɪ  ]   denzita
develop  [dɪˈvɛləp]   vyvolávat 
digital workfl ow [ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈwɜːk.fl əʊ] digitální pracovní postup
dot percentage  [dɒt pəˈsɛntɪdʒ] rastrová tónová hodnota

E
excerpt  [ˈɛksəːpt]   výtažek

F
fl ush se   ng  [fl ʌʃ ˈsɛtɪŋ]   sazba do bloku
font  [fɒnt]    písmo
font size  [fɒnt sʌɪz]   velikost písma
frequency-modulated screening frekvenčně modulovaný rastr
[ˈfriːkw(ə)nsi ˈmɒdjʊleɪ  d skriːnɪŋ]

G
gothic font  [ˈɡɒθɪk fɒnt]  lomené písmo
graphic design  [ˈɡrafɪk dɪˈzʌɪn]  grafi cká úprava
graphic design studio   grafi cké studio
[ˈɡrafɪk /dɪˈzʌɪn ˈstjuːdɪəʊ]
graphic processing  [ˈɡrafɪk ˈprəʊsɛsiŋ] zpracování obrazu
green  [ɡriːn]    zelená

H
hal  one dot  [ˈhɑː  əʊn dɒt]  rastrový bod
hal  one screen/raster   rastr
[ˈhɑː  əʊn skriːn/ˈrastə]
handwri  ng  [ˈhandrʌɪtɪŋ]  rukopis

I
imposi  on  [ɪmpəˈzɪʃ(ə)n]  vyřazování
ink  [ɪŋk]    barva
italics  [ɪˈtæl.ɪks]   kurziva

L
layout  [ˈleɪaʊt]    zrcadlo
leafl et  [ˈliːfl ɪt]    leták



51

length of page  [lɛŋ(k)θ ɒv peɪdʒ] výška stránky
light-sensi  ve coa  ng    světlocitlivá vrstva
[lʌɪt ˈsɛnsɪtɪv ˈkəʊtɪŋ]

M
magazine  [maɡəˈziːn]   časopis
magenta  [məˈdʒen.tə]   purpurová
medium  [ˈmiːdɪəm]   polotučné

N
newspaper  [ˈnjuːzpeɪpə r]  noviny

O
off shade  [ɒfʃeɪd]   barevná odchylka

P
periodicals  [pɪərɪˈɒdɪk(ə)lz]  periodické  skoviny
picture copy  [ˈpɪktʃə ˈkɒpi]  obrazová předloha 
pixel  [ˈpɪksɛl]    pixel
platemaking  [pleɪt ˈmeɪkɪŋ]  výroba  skové formy
poster  [ˈpəʊstə]   plakát
prin  ng plate  [ˈprɪntɪŋ pleɪt]   sková deska (forma)
profi t  [ˈprɒfɪt]    užitek

R
red  [rɛd]    červená
resolu  on  [rɛzəˈluːʃ(ə)n]  rozlišení

S
sans serif typeface   bezserifové písmo
[san ˈsɛrɪf ˈtʌɪpfeɪs]
satura  on  [satʃəˈreɪʃ(ə)n]  sytost
scanning  [skæniŋ]   skenování
screen angle  [skriːn ˈaŋɡ(ə)l]  natočení rastru
screen ruling/number   hustota rastru
[skriːn ˈruːlɪŋ/ˈnʌmbə]
screening  [skriːnɪŋ]   rastrování
secondary colours     doplňkové barvy
[ˈsɛk(ə)nd(ə)ri ˈkʌləz]
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serif typeface  [ˈsɛrɪf ˈtʌɪpfeɪs]  serifové písmo
superimposed prin  ng   pře  sk
[ˌsuː.pə.rɪmˈpəʊzd ˈprɪn.tɪŋ]

T
template  [ˈtemplət]   předloha
text copy  [tɛkst ˈkɒpi]   textová předloha
text processing  [tɛkst prəʊsɛsiŋ] zpracování textu
text ragged centre [tɛkst ˈraɡɪd ˈsɛntə] sazba na praporek
tonal range  [ˈtəʊn(ə)l reɪn(d)ʒ]  tónový rozsah
trimmed size  [trɪmd sʌɪz]  čistý formát
typeface  [tʌɪpfeɪs]   řez písma
typography  [tʌɪˈpɒɡrəfi ]  typografi e
typese   ng/composi  on  sazba
[ˈtaɪpsetɪŋ/kɒmpəˈzɪʃ(ə)n]

V
vector graphics  [ˈvɛktə ˈɡrafɪks]  vektorová grafi ka

W
workfl ow  [wɜːk.fl əʊ]   pracovní postup 

Y
yellow  [ˈjɛləʊ]    žlutá
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PC
POČÍTAČ

Anglicko-česká část

B
back-up copy  [bakʌp ˈkɒpi]  rezervní kopie

C
computer  [kəmˈpjuːtə]   počítač
connec  on  [kəˈnɛkʃ(ə)n]  připojení

D
data net  [ˈdeɪtə nɛt]   datová síť
delete  [dɪˈliːt]    mazat
download  [daʊnˈləʊd]   stahovat

E
electronic communica  on  elektonická komunikace
[ɪlɛkˈtrɒnɪk kəmjuːnɪˈkeɪʃ(ə)n]
external  [ɪkˈstəːn(ə)l]   externí

F
fi le  [fʌɪl]    složka

G
graphic card  [ˈɡrafɪk kɑːd]  grafi cká karta
graphics  [ˈɡrafɪks]   grafi ka

H
hard disk  [hɑːd dɪsk]   hard disk

I
inkjet printer  [ˈɪŋkdʒɛt prɪntə]  inkoustová  skárna
Internet  [ˈɪntənɛt]   internet
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K
keyboard  [ˈkiːbɔːd]   klávesnice

L
laptop  [ˈlaptɒp]   notebook
laser printer  [ˈleɪzə ˈprɪntə]  laserová  skárna

M
monitor  [ˈmɒnɪtə]   monitor
mouse  [maʊs]    myš
move  [muːv]    přesunout

P
PC training  [piːˈsiː ˈtreɪnɪŋ]  výuka na počítači
printer  [ˈprɪntə]    skárna (kancelářská)
processor  [ˈprəʊsɛsə]   procesor

S
save  [seɪv]    uložit
screen  [skriːn]    obrazovka
search engine  [səːtʃ ˈɛndʒɪn]  internetový vyhledavač
social network  [ˈsəʊʃ(ə)l ˈnɛtwəːk] sociální síť
sound card  [saʊnd kɑːd]  zvuková karta
speaker  [ˈspiːkə]   reproduktor
surf the net  [səːf ðə nɛt]  surfovat po internetu

U
upload  [ʌpˈləʊd]   nahrát

W
website   [ˈwɛbsʌɪt]   webová stránka
wireless network  [ˈwʌɪəlɪs ˈnɛtwəːk] bezdrátová síť
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PRINTING TECHNIQUES
TISKOVÉ TECHNIKY

Anglicko-česká část

B
blanket cylinder  [ˈblaŋkɪt ˈsɪlɪndə] přenosový válec
book prin  ng  [bʊk ˈprɪntɪŋ]   sk knih

C
cast type  [kɑːst tʌɪp]    litera
colour register  [ˈkʌlə ˈrɛdʒɪstə]  sou  sk
cylinder/roller  [ˈsɪlɪndə(r)/ˈrəʊlə(r)] válec

D
dabber  [ˈdabə]    tampon
damping solu  on  [ˈdæmpiŋ səˈluːʃn] vlhčící roztok
damping unit  [ˈdæmpiŋ ˈjuːnɪt]  vlhčící soustava
delivery press  [ˈdæmpiŋ ˈjuːnɪt] vykladač
digital prin  ng  [ˈdɪdʒɪt(ə)l ˈprɪntɪŋ]  digitální  sk

F
feeder  [ˈfi ːdə]    nakladač
feeding suc  on bar [fi ːdiŋ ˈsʌkʃ(ə)n bɑː] nakládací hlava
fl exography  [fl ɛkˈsɒɡrəfi ]  fl exo  sk
four-colour prin  ng press   čtyřbarvový stroj
[fɔːˈkʌlə ˈprɪntɪŋ prɛs]

G
gravure prin  ng  [ɡrəˈvjʊə ˈprɪntɪŋ] hlubo  sk
gravure prin  ng  [ɡrəˈvjʊə ˈprɪntɪŋ]  sk z hloubky

H
hal  one plate  [hɑː  əʊn pleɪt]  klišé

I
ink  [ɪŋk]     sková barva
in-line coa  ng  [ˈɪnlʌɪn ˈkəʊtɪŋ]  inline lakování
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L
large-size prin  ng  [lɑːdʒ saɪzˈprɪntɪŋ] velkoformátový  sk
le  erpress inking unit   barevník
[ˈlɛtəprɛs/ɪŋkiŋ ˈjuːnɪt]
le  erpress plate  [ˈlɛtəprɛs pleɪt] štoček
le  erpress prin  ng  [ˈlɛtəprɛs ˈprɪntɪŋ] knih  sk
long print run  [lɒŋ prɪnt rʌn]  vysokonákladový  sk
low print run  [ləʊ ˈprɪnt rʌn]  nízkonákladový  sk

M
magazine prin  ng  [maɡəˈziːn ˈprɪntɪŋ]  sk časopisů
mesh  [mɛʃ]    síto

N
newspaper prin  ng      sk novin
[ˈnjuːzpeɪpə ˈprɪntɪŋ]
non- prin  ng areas/parts   ne  sknoucí místa
[nɒnˈprɪntɪŋ ˈɛːrɪəz/pɑːtz]

O
off set  [ˈɒfsɛt]    ofset
off set prin  ng plate     ofsetová deska
[ˈɒfsɛt ˈprɪntɪŋ pleɪt] 

P
pad prin  ng  [pad ˈprɪntɪŋ]  tampónový  sk
pa  ern coa  ng  [ˈpat(ə)n ˈkəʊtɪŋ] parciální lakování
planographic prin  ng     sk z plochy
[ˌpleɪnəˈɡrafɪk ˈprɪntɪŋ]
plate cylinder  [pleɪt ˈsɪlɪndə]  formový válec
press speed  [prɛs  spiːd]  rychlost  skového stroje
print product/publica  on    skovina
[prɪnt ˈprɒdʌkt/ˌpʌblɪˈkeɪʃn]
print surface fi nishing    zušlechťování  skovin
[prɪnt ˈsɜːfɪs ˈfɪnɪʃɪŋ]
printer  [ˈprɪntə]     skař
prin  ng  [ˈprɪntɪŋ]    sk
prin  ng areas/parts     sknoucí místa
[ˈprɪntɪŋ ˈeəriəz/pɑːts]



57

prin  ng forme  [ˈprɪntɪŋ ˈfɔ:m]   sková forma
prin  ng material/carrier   po  skovaný materiál
[ˈprɪntɪŋ məˈtɪərɪəl/ˈkarɪə]
prin  ng plate  [ˈprɪntɪŋ pleɪt]   sková deska
prin  ng press  [ˈprɪntɪŋ pres]   skový stroj
prin  ng press  [ˈprɪntɪŋ pres]  tlakový válec
prin  ng sheet  [ˈprɪntɪŋ ʃiːt]   skový arch
prin  ng unit  [ˈprɪntɪŋ ˈjuːnɪt]   sková jednotka

R
relief prin  ng  [rɪˈliːf ˈprɪntɪŋ]   sk z výšky
rotary press  [ˈrəʊt(ə)ri prɛs]  kotoučový  sk 

S
screen prin  ng  [skriːn ˈprɪntɪŋ]   síto  sk
sheet-fed off set  [ʃiːt-ɛd ˈɒfsɛt]  archový ofsetový  sk
stencil  [ˈstɛns(ə)l]   šablona

T
through prin  ng  [θruː ˈprɪntɪŋ]  prů  sk
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POST-PRESS
DOKONČOVACÍ ZPRACOVÁNÍ

Anglicko-česká část

A
addressing  [əˈdresɪŋ]   adresování
adhesion  [ədˈhiːʒn]   adheze
air cushion  [eə(r) ˈkʊʃn]  vzduchový polštář
adjustment  [əˈdʒʌstmənt]  adjustace knihy
a  achment/supplement   příloha
[əˈtætʃmənt/ˈsʌplɪmənt]
author´s  sheet  [ˈɔːθərs ʃiːt]   arch autorský

B
backgauge  [ˈbækɡeɪdʒ]   sedlo řezačky
backing book spine  [ˈbækɪŋ bʊk spaɪn] lisování hřbetů
back-wire s  tching produc  on line  výrobní linka na sešitovou vazbu
[bæk ˈwaɪə(r) prəˈdʌkʃn laɪn]
backlining  [ˈbæk laɪnɪŋ]   přelepování hřbetu
bag  [bæɡ]    kapsa
band  [bænd]    vaz
bead  [biːd]    kapitálek
beading  [ˈbiːdɪŋ]   kapitálkování
blackstep mark  [ˈblækstep ˈmɑːk] hřbetní značka
blade  [bleɪd]    řezací lišta
blank  [blæŋk]    přířez
block  [blɒk]    blok
blocking foil  [blɒkɪŋ fɔɪl]  razící folie
blocking press  [ˈblɒkɪŋ ˈpres]  razící lis
book block  [bʊk blɒk]   knižní blok
book case  [ˈbʊkkeɪs]   pouzdro na knihy
book case/cover  [ˈbʊk keɪs/ˈkʌvə(r)] knižní deska
book cloth  [bʊk klɒθ]   knihařské plátno
book decora  on  [bʊk ˌdekəˈreɪʃn] zdobení knižních desek
book edge  [bʊk edʒ]   ořízka
book in sheets  [bʊk ɪn ʃiːts]  knižní komplet
     (nesvázaná kniha)
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book-back rounding     oblení hřbetů
[ˈbʊkbæk ˈraʊndɪŋ]
bookbinder  [ˈbʊkbaɪndə(r)]  knihař
bookbinding  [ˈbʊkbaɪndɪŋ]  knihařství
booklet  [ˈbʊklət]   brožura
bookmark  [ˈbʊkmɑːk]   záložka, záložková stužka
buckle-plate folding machine   kapsový skládací stroj
[ˈbʌkl pleɪt fəʊldɪŋ məˈʃiːn]

C
cardboard  [ˈkɑːdbɔːd]   lepenka
casing-in machine  [keɪsɪŋ ɪn məˈʃiːn] zavěšovací stroj
channel binding  [ˈtʃænl ˈbaɪndɪŋ] kanálková vazba
cohesion  [kəʊˈhiːʒn]   koheze
conveyor clamp  [kənˈveɪə(r) klæmp] unášecí čelis  
cover /book case  [ˈkʌvə(r) /ˈbʊkkeɪs/] potah knihy, knižních desek
cra   binding  [krɑː  ˈbaɪndɪŋ]  vazba ruční
cu   ng  [ˈkʌtɪŋ]    řezání
cu   ng machine  [ˈkʌtɪŋ məˈʃiːn]  řezačka papíru

D
die-stamping  [daɪ stæmpɪŋ]  ražba
direc  on of fi bres  [dɪˈrekʃn əv ˈfaɪbərz] směr vlákna papíru
dispersion coa  ng  [dɪˈspɜːʃn ˈkəʊtɪŋ] disperzní lak
dust cover  [dʌst ˈkʌvə(r)]  přebal

E
electronic control unit    elektronická řídící jednotka
[ɪˌlekˈtrɒnɪk kənˈtrəʊl ˈjuːnɪt]
endpaper/board paper    předsádka
[ˈend peɪpə(r)/ˈbɔːd peɪpə(r)]
endpapering machine    lepička předsádek
[endˈpeɪpərɪŋ məˈʃiːn]
endsheet gluing machine   lepička příloh
[end ʃiːt ɡluːɪŋ məˈʃiːn]

F
feeder guide stop/folding lay   náložka
[ˈfi ːdə ɡaɪd stɒp/ˈfəʊldɪŋ leɪ]
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fi rmness of perfect binding   pevnost lepené vazby
[ˈfɜːmnəs əv ˈpɜːfɪkt ˈbaɪndɪŋ]
fl exible binding  [ˈfl eksəbl baɪndɪŋ] měkká vazba
fold  [fəʊld]    lom, přefalc, skládat
folder  [ˈfəʊldə]    skládací stroj
folding picture book    leporelo
[ˈfəʊldɪŋ ˈpɪktʃə bʊk]
folding principle  [ˈfəʊldɪŋ ˈprɪnsəpl] princip skládání

G
gang s  tching  [ɡæŋ ˈstɪtʃɪŋ]  snášení do sebe
gang-s  tcher  [ɡæŋ stɪtʃə]  snášecí drátovka
gathering  [ˈɡæðərɪŋ]   snášení na sebe
glue  [ɡluː]    lepidlo
gluing  [ɡluːɪŋ]    klížení,lepení, slepování
gripper system  [ˈɡrɪpə ˈsɪstəm]  chytačový systém
groove  [ɡruːv]    drážka vtlačená
grooving  [ɡruːvɪŋ]   drážkování

H
hard-case binding  [hɑːd keɪs ˈbaɪndɪŋ] tuhá vazba
hard-case binding produc  on line  výrobní linka na tuhou vazbu
[hɑːd keɪs ˈbaɪndɪŋ prəˈdʌkʃn laɪn]
head of book  [hed əv bʊk]  hlava knihy
hinge  [hɪndʒ]    hřbetník

I
imita  on band  [ˌɪmɪˈteɪʃn bænd] vaz nepravý
index scissors  [ˈɪndeks ˈsɪzəz]  indexové nůžky
industrial binding     vazba průmyslová
[ɪnˈdʌstriəl ˈbaɪndɪŋ]
inser  ng  [ɪnˈsɜːtɪŋ]   vkládání
inside front/back cover   přídeš  
[ˌɪnˈsaɪd frʌnt/bæk ˈkʌvə(r)]
irisated die-stamping    irisová ražba
[ˈɪrɪseɪtɪd daɪ stæmp ɪŋ]

J
joint  [dʒɔɪnt]    drážka hřbetní 
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K
knife folder  [naɪf ˈfəʊldə(r)]  nožový skládací stroj

L
label  [ˈleɪbl]    e  keta
lamina  ng  [ˈlæmɪnətɪŋ]  kašírování, laminování
leather  [ˈleðə(r)]   useň
le  erpress sheet  [ˈletərpres ʃiːt] arch knihařský
load  [ləʊd]    nálož

M
making book block  [ˈmeɪkɪŋ bʊk blɒk] vytváření knižního bloku
mercan  le sec  on  [ˈmɜːkəntaɪl ˈsekʃn] složka merkan  lní
moun  ng  [ˈmaʊntɪŋ]   zavěšování do desek 

P
packing  [ˈpækɪŋ]   balení
parchment  [ˈpɑːtʃmənt]  pergamen
patching  [pætʃɪŋ]   podlepování
perfect binding  [ˈpɜːfɪkt baɪndɪŋ]  lepená vazba
perfect binding produc  on line   výrobní linka na lepenou  
[ˈpɜːfɪkt ˈbaɪndɪŋ prəˈdʌkʃn laɪn]  vazbu
perfora  ng  [ˈpɜːfəreɪtɪŋ]  děrování, perforování
perfora  on of signature   perforace složek
[ˌpɜːfəˈreɪʃn əv ˈsɪɡnətʃə(r)]
pile  [paɪl]    stoh
pile making  [paɪl ˈmeɪkɪŋ]  stohování
press sheet  [pres ʃiːt]   arch  skový
pressing  [ˈpresɪŋ]   lisování složek
punch  [pʌntʃ]    vysekávat
punching  [pʌntʃɪŋ]   vysekávání

R
right band  [raɪt bænd]   vaz pravý
ring binding  [rɪŋ ˈbaɪndɪŋ]  vazba kroužková

S
saddle-s  tch with wire    vazba šitá drátem
[ˈsædl stɪtʃ wɪð ˈwaɪə(r)]
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scoring  [skɔːrɪŋ]    nařezávání
screw connec  on  [skruː kəˈnekʃn] vazba šroubová
seal thread binding  [siːl θred ˈbaɪndɪŋ] ši   tavnou ni  
sec  on /quire/  [ˈsekʃn /ˈkwaɪə(r)/] složka knižní
semirigid binding     polotuhá vazba
[semɪˈrɪdʒɪd ˈbaɪndɪŋ]
sewing on bands  [ˈsəʊɪŋ ɒn bændz] ši   na vazadle
sheet gathering machine   snášecí stroj
[ʃiːt ˈɡæðərɪŋ məˈʃiːn]
sheet signature  [ʃiːt ˈsɪɡnətʃə(r)] archová značka
shel  ack  [ˈʃel  æk]   hřbet knižního bloku
signature feeder  [ˈsɪɡnətʃə ˈfi ːdə(r)] nakladač složek
sleeve  [sliːv]     du  nka
spine  [paɪn]    hřbet
spine of the book case    hřbet knižních desek
[spaɪn əv ðə ˈbʊkkeɪs]
spiral binding  [ˈspaɪrəl ˈbaɪndɪŋ] spirálování
spiral binding machine    spirálový stroj
[ˈspaɪrəl ˈbaɪndɪŋ məˈʃiːn]
squeezer  [skwiːzə]    vyrovnávačka knižních desek
s  tching  [ˈstɪtʃɪŋ]   brožování
suc  on head  [ˈsʌkʃn hed]  savka

T
taping  [teɪpɪŋ]    páskování
test cycle  [test ˈsaɪkl]   testovací cyklus
thread s  tching  [θred ˈstɪtʃɪŋ]  ši   ni  
three-knife trimmer     třínožová řezačka (trojřez)
[θriː naɪf ˈtrɪmə(r)]
 pping in/pas  ng down   vlepování

[tɪpɪŋ ɪn/peɪstɪŋ daʊn]
types of sec  ons  [taɪps əv ˈsekʃnz] typy složek

U
UV coa  ng  [ˌjuː ˈviː ˈkəʊtɪŋ]  UV lak

W
waste sheets  [weɪst ʃiːts]  makulatura
wire staple  [ˈwaɪə(r) ˈsteɪpl]  drátěná svorka
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wire s  tching  [ˈwaɪə(r) ˈstɪtʃɪŋ]  ši   drátem
wrapping machine  [ˈræpɪŋ məˈʃiːn] balící stroj

Y
yellowing  [ˈjeləʊwɪŋ]   žloutnu  
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PACKAGING
OBALOVÁ TECHNIKA

Anglicko-česká část

A
adhesive tape  [ədˈhiːsɪv  teɪp]  lepicí páska
ampoule  [ˈæmpuːl]   ampule

B
bag  [bæɡ]    sáček
blister box  [ˈblɪstə(r) bɒks]  blistr
board [bɔːd]     karton
bowl  [bəʊl]    miska
box  [bɒks]    bedna, krabice

C
can  [kæn]    plechovka
cardboard  [ˈkɑːdbɔːd]   lepenka
cartonboard  [ˈkɑːt(ə)nbɔːd]  skládačka
cellophane  [ˈseləfeɪn]   celofán
carboy  [ˈkɑːbɔɪ]   demižón
combina  on package    kombinovaný obal
[ˌkɒmbɪˈneɪʃn ˈpækɪdʒ]
cone  [kəʊn]    kornout
cork  [kɔːk]    zátka
corrugated board  [ˈkɒrəɡeɪtɪd bɔːd] vlnitá lepenka
creasing  [kriːsɪŋ]   rýhování
crepe paper  [kreɪp ˈpeɪpə(r)]  krepovaný papír
cup  [kʌp]    kelímek 
cushioning material     fi xační prostředek
[ˈkʊʃnɪŋ  məˈtɪəriəl]

D
die-stamping  [daɪ stæmpɪŋ]  ražba
dimension stability     rozměrová stálost
[daɪˈmenʃn  stəˈbɪlə  ]
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F
fl acon  [fl ækn]    fl akon
fl ap  [fl æp]    klopa

G
glass  [ɡlɑːs]    sklo
gloss  [ɡlɒs]    lesk
gluing  [ɡluːɪŋ]    lepení
group packaging  [ɡruːp ˈpækɪdʒɪŋ] skupinový obal

H
handle  [ˈhændl]   držadlo
hotmelt adhesive  [hɒtmɛlt ədˈhiːzɪv] tavné lepidlo

L
label  [ˈleɪbl]    e  keta
loop  [luːp]    ucho (poutko)

P
package  [ˈpækɪdʒ]   obal
packaging  [ˈpækɪdʒɪŋ]   balení
pouch  [paʊtʃ]    plochý sáček
pressure-sensi  ve label   samolepící e  keta
[ˈpreʃəˈsensətɪv ˈleɪbl]

R
returnable packaging     vratný obal
[rɪˈtəːneb(ə)l ˈpakɪdʒɪŋ]

S
sack  [sæk]    pytel
sales packaging  [seɪlz ˈpækɪdʒɪŋ] prodejní obal
scoring  [skɔːrɪŋ]   drážkování
screw top  [skruː tɒp]   šroubovací víko
sealing fi lm wrapping    svařování
[siːliŋ fɪlm ˈrapɪŋ]
seam  [siːm]    svar
sheet  [ʃiːt]    arch
shrinkable  [ʃrɪŋkˈeɪb(ə)l]  smrš  telný
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shrinkable fi lm  [ʃrɪŋkˈeb(ə)l fɪlm] smrš  telná fólie
slo   ng  [slɒtɪŋ]    prosekávání

T
 e-on label  [tʌɪɒn ˈleɪb(ə)l]  visačka

top/hood  [tɒp/hʊd]   víko
transport packaging    přepravní obal
[ˈtrænspɔːt ˈpækɪdʒɪŋ]
tube  [tjuːb]    tuba
two-ply paper  [tuː plaɪ ˈpeɪpə(r)] dvojvstvý papír

W
white cardboard  [waɪt ˈkɑːdbɔːd] bílá lepenka
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