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Požární ochrana

Протипожежний 
захист

39-08-M/01 Požární 
ochrana

Протипожежний 
захист

požární ochrana протипожежний захист

požární jednotka пожежна частина

požární automobil пожежна машина

požární zásah рятувальна (пожежна) 
операція

zásah při živelních 
pohromách

втручання під час 
стихійних лих

hlášení požáru повідомлення про пожежу

hlášení mimořádné události повідомлення про 
надзвичайні ситуації

zákon o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních 
sborů

закон про службові 
відносини працівників 
силових структур

zákon o požární ochraně закон про пожежну охорону

zákon o integrovaném 
záchranném systému

закон про єдину систему 
порятунку

Hasičský záchranný sbor 
České republiky (HZS ČR)

Пожежна-рятувальна 
служба Чеської Республіки 
(HZS ČR)

dokumentace, evidence документація, записи

osobní údaje особисті дані

ochrana obyvatelstva захист населення

omezení práv občanů 
při mimořádných situacích

обмеження прав громадян 
у надзвичайних ситуаціях

varování, vyrozumění 
a poskytování tísňových 
informací

попередження, оповіщення 
та надання екстреної 
інформації
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evakuace a orgány pro řízení 
evakuace

евакуація та органи 
управління евакуацією

varovné signály, nouzové 
přežití

попереджувальні знаки, 
виживання в надзвичайних 
ситуаціях

pitná voda Питна вода

potraviny продукти харчування

humanitární pomoc гуманітарна допомога

vyproštění raněného визволення пораненого

první pomoc перша допомога

transport raněného транспортування 
пораненого

hašení a hasicí látky засоби гасіння 
та пожежогасіння

proces hoření процес горіння

výbuch вибух

samovznícení самозаймання

hasicí přístroje, hasicí látky вогнегасники, вогнегасні 
речовини

hašení pěnou гасіння піною

hašení vodou гасіння водою

dýchací přístroje дихальний апарат

práce ve výšce робота на висоті

požární bezpečnost staveb пожежна безпека будівель

ochrana před šířením požáru захист від поширення 
пожежі

ochrana před výbuchem вибухозахист

požární prevence пожежна профілактика 
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požární prevence 
v elektrických zařízeních – 
domovní rozvod, značení 
vodičů, ochranné kryty 
elektrických zařízení 
a předmětů, stupně ochrany, 
elektrický zkrat

протипожежний захист 
в електрообладнанні – 
внутрішньобудинкова 
проводка, маркування 
проводів, захисні кожухи 
електрообладнання 
і предметів, ступеня 
захисту, коротке замикання

ochrana před bleskem блискавкозахист

technický výcvik технічна підготовка

záchranářské práce рятувальні роботи

cvičební řád jednotek PO 
(požární ochrany)

графік навчання 
підрозділів ПО  
(пожежної охорони)

příčiny vzniku požáru причини виникнення 
пожежі

technická dokumentace технічна документація

technické materiály технічні матеріали

mobilní požární technika 
– přenosné stříkačky 
a agregáty, požární auta, 
plošiny

мобільна пожежна техніка 
– переносні спринклери 
та агрегати, пожежні 
машини, платформи

požární čerpadla, vývěvy пожежні насоси, вакуумні 
насоси

řízení motorových vozidel керування 
автотранспортом

Technika používaná 
v hasičském 

záchranném sboru

Техніка, яка 
використовується 

в пожежно-
рятувальній службі

Řízení motorových 
vozidel

Керування 
транспортними 

засобами
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