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OD AUTORA:

W ręce czytelników oddaję drugą część planowanego „Uniwersalnego słownika tematycznego 
czesko-polskiego”.  Tym razem zająłem się słownictwem z zakresu szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, tzn. przestępczości, wojskowości oraz obrony cywilnej. 

Słownik zawiera najczęściej stosowane pojęcia.  Słownictwo  pochodzi  z  prasy,  publikacji 
specjalistycznych,  oraz autentycznych  dokumentów, z którymi spotkałem się  mając do czynienia  z 
czeskim wymiarem sprawiedliwości. 

Publikacja  przyda  się  każdemu  studentowi  chcącemu  poszerzyć  swoją  wiedzę  poza  materiał 
przerabiany na zajęcia, pracownikom służb porządkowych w terenie przygranicznym oraz tłumaczom.

Niniejszy  e-book  ukazał  się  w  grudniu  2011  roku i  jest  nieznacznie  zmienioną  wersją  wydania  z 
września 2011 roku. Różni się jedynie okładką.

Zdjęcie na okładce: Sąd Miejski w Brnie

Dariusz Sieczkowski

„Jeśli chce pan napisać słownik czesko-polski, to musi pan znać język prasłowiański” 
– doktor Roman Madecki (Uniwersytet Masaryka) podczas egzaminu 
   wstępnego na studia doktoranckie.
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1. PRZESTĘPCZOŚĆ

1.1 1.1 POLICJAPOLICJA

RODZAJE     POLICJI  :  
cizinecká policie policja imigracyjna, Urząd ds. cudzoziemców
dopravka pot. drogówka
dopravní policie policja drogowa, drogówka
finanční policie policja skarbowa
kriminálka kryminalna, policja kryminalna
kriminální policie policja kryminalna
městská policie straż miejska
obecní policie straż gminna
pohraniční policie straż graniczna
pořádková policie prewencja
pořádkové síly siły porządkowe
pracovat u policie pracować w policji
republiková policie policja
vojenská policie żandarmeria wojskowa
železniční policie Straż Ochrony Kolei

LUDZIE     W     POLICJI  :  
být od policie być z policji
detektiv detektyw
dvojhlídka dwuosobowy patrol
hlídka patrol
kolegialita solidarność zawodowa
kriminalista kryminalny, pracownik policji kryminalnej
kukláč antyterrorysta
odešel od policie odszedł z policji
operační důstojník oficer operacyjny
operativec 1. funkcjonariusz operacyjny 2. oficer 

operacyjny
pochůzkář pot. krawężnik /policjant z patrolu pieszego/
polda pot. glina, gliniarz
policista nebyl ve službě policjant nie był na służbie
policista v civilu policjant w cywilu
policista ve službě policjant na służbie
policista, policajt policjant
policistka policjantka
postavit mimo službu zawiesić w czynnościach służbowych
psovod przewodnik psa, policjant z psem
sloužit u policie służyć w policji
tajný tajniak
technik technik
uniformovaný policajt umundurowany policjant
územář, obvoďák slang. dzielnicowy
veřejný činitel funkcjonariusz publiczny
vysoký důstojník wyższy oficer duševní
vyšetřovatel komisarz
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STRUKTURA  :  
byl převelen k jiné jednotce został przeniesiony do innej jednostki
krajské ředitelství policie komenda wojewódzka policji
městské ředitelství policie komenda miejska policji
obvodní oddělení komisariat
oddělení hospodářské kriminality wydział przestępczości gospodarczej
oddělení krizového řízení wydział zarządzania kryzysowego
oddělení obecné kriminality wydział przestępczości pospolitej
oddělení vnitřní kontroly wydział kontroli wewnętrznej/

spraw wewnętrznych
oddělení vražd wydział zabójstw
okresní ředitelství komenda powiatowa policji
operační středisko centrum operacyjne
policejní prezident komendant główny policji
policejní prezidium komenda główna policji
policejní služebna posterunek policji
policejní stanice posterunek policji
protiteroristická jednotka brygada/jednostka antyterrorystyczna
přepadová jednotka jednostka uderzeniowa
přepadový tým grupa uderzeniowa
ředitel krajského ředitelství komendant wojewódzki policji
speciální jednotka jednostka specjalna
útvar rychlého nasazení jednostka szybkiego reagowania
vyšetřovací tým grupa śledcza
zásahová jednotka brygada/jednostka antyterrorystyczna
zásahovka brygada antyterrorystyczna, antyterroryści
zvláštní útvar jednostka specjalna
 
WYPOSAŻENIE  :  
kasr rodzaj gazu łzawiącego
kukla kominiarka
neoznačené vozidlo nieoznakowany radiowóz
neprůstřelná vesta kamizelka kuloodporna
neprůstřelný štít tarcza kuloodporna
obušek pałka
odznak odznaka
paralyzér paralizator
pendrek pałka
pepřový plyn/sprej gaz pieprzowy
pistole pistolet
plácačka pot. lizak /policyjny/
policejní auto/vozidlo radiowóz
policejní průkaz legitymacja policyjna
pouta kajdanki
pouzdro futerał
radar radar
reflexní vesta kamizelka odblaskowa
slzný plyn gaz łzawiący
stejnokroj mundur
svítilna/baterka latarka
štít tarcza
tonfa tonfa
uniforma mundur
vysílačka krótkofalówka
želízka kajdanki
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KRYMINALISTYKA  :  
balistický balistyczny
balistika balistyka
daktyloskopická stopa ślad daktyloskopijny
daktyloskopie daktyloskopia
identifikace identyfikacja
kriminalistika kryminalistyka
kriminologie kryminologia
laboratoř laboratorium
otisk obuvi odcisk buta
otisk prstu odcisk palca
pachová stopa ślad zapachowy
papilární linie linie papilarne
písmoznalectví grafologia
pošlapané stopy zadeptane ślady
smyková stopa ślad poślizgu
srovnávat stopy porównywać ślady
stopa 1. ślad 2. trop
traseologie,trasologie traseologia
zajistit stopy zabezpieczyć ślady

1.2 1.2 PRZESTĘPCZOŚĆPRZESTĘPCZOŚĆ  POSPOLITAPOSPOLITA   

PRZESTĘPCZOŚĆ   -   POJĘCIA     OGÓLNE  :  
adrenalin adrenalina
anonymní dopis anonim, anonimowy list
anonymní udání anonimowy donos
anonymní anonimowy
atrapa atrapa
bagatelizovat bagatelizować
bát se večer vyjít na ulici bać się wyjść wieczorem na ulicę 
bestiální čin bestialski czyn
bezdůvodně 1. bez powodu 2. bezpodstawnie
bezdůvodný 1. niemający powodu 2. bezpodstawny
bezpečí bezpieczeństwo
bezpečnostní dotyczący bezpieczeństwa
bezpráví bezprawie
bezprecedentní bezprecedensowy
bezvýchodná situace sytuacja bez wyjścia
blbý vtip głupi żart, głupi dowcip
boj se zločinem walka z przestępczością
bonzák pot. kapuś, konfident
bonzovat donosić
buzerant wulg. pedał
být v nebezpečí być/znajdować się w niebezpieczeństwie
černá kronika kronika kryminalna
černá skládka nielegalne wysypisko śmieci
černý pasažér pasażer na gapę
černý výlep nielegalne rozlepianie plakatów
dbát zvýšené opatrnosti zachować szczególną ostrożność
demoralizace demoralizacja
děsivý przerażający
donašeč donosiciel, konfident
donutit k poslušnosti zmusić do posłuszeństwa
doupě pot. nora, melina
drastický drastyczny
falešný policista fałszywy policjant, pot. przebieraniec
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fanatický fanatyczny
fanatik fanatyk
fingovat 1. fingować 2. sfingować
frustrovaný sfrustrowany
galérka półświatek
gambler hazardzista
hajlovat hajlować
házet (něco po někom) rzucać (czymś w kogoś)
házet dlažební kostky rzucać kostką brukową
házet vejce rzucać jajkami
hlavička pot. główka, bania (rodzaj ciosu)
hlouček zvědavců gromada gapiów
hodit (po někom) rzucić (w kogoś)
hodnověrnost wiarygodność
hochštapler hochsztapler
hrát si na detektiva bawić się w detektywa
kriminalita klesá przestępczość spada
kriminalita stoupá przestępczość rośnie
lhostejnost obojętność
lhostejný obojętny
mimořádná bezpečnostní opatření nadzwyczajne środki bezpieczeństwa
mít na rukou pouta mieć na rękach kajdanki
mravnostní kriminalita przestępczość obyczajowa
mstitel mściciel
nácek nazista
náhoda przypadek
náhodný kolemjdoucí przypadkowy przechodzień
nahromaděná frustrace nagromadzona frustracja
nálezce znalazca
napjatá situace napięta sytuacja
něco tady neklape coś tu nie gra
nedotknutelný nietykalny
nenávist nienawiść
nešťastná náhoda nieszczęśliwy wypadek
nezvaný host nieproszony gość
nulová tolerance zero tolerancji
objasněnost wykrywalność
odveta rewanż, odwet, zemsta
poctivý nálezce uczciwy znalazca
počítat s následky liczyć się z konsekwencjami
pod cizím jménem pod fałszywym nazwiskiem
podezřívavost podejrzliwość
podílnictví współudział
podivné chování dziwne zachowanie
podněcování nenávisti vůči cizincům podżeganie do nienawiści wobec 

cudzoziemców
podsvětí półświatek
pohnutka bodziec, impuls
pohodit novorozence porzucić noworodka
pohoršení zgorszenie
pohrůžka pogróżka
pokles kriminality spadek przestępczości
pomsta zemsta
právo a spravedlnost prawo i sprawiedliwość
prevence 1. prewencja 2. profilaktyka
přísahat pomstu przysięgać zemstę
psychologie davu psychologia tłumu
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rizikové chování ryzykowne zachowanie
rozvášněný dav rozwścieczony tłum
rušit noční klid zakłócać ciszę nocną
shoda okolností zbieg okoliczności
skandál skandal
sklad magazyn
sklep piwnica
skrýš skrytka
skrýt obličej ukryć twarz
skrýt ukryć
skrytá kamera ukryta kamera
smyšlený zmyślony
souhlas zgoda
spoluodpovědnost współodpowiedzialność
spolupachatel współsprawca
spontánní spontaniczny
squat squat
stalking stalking
stěžovat si skarżyć się
šmírák podglądacz
totožnost tożsamość
transparent transparent
transparentní przejrzysty
transparentnost przejrzystość
v noci se nikdo neodváží vyjít na ulici w nocy nikt się nie odważy wyjść na ulicę
veřejný pořádek porządek publiczny
vlna násilí fala przemocy
volat po odvetě nawoływać do odwetu
vtip żart, dowcip
vtipálek żartowniś, dowcipniś
vydávat se za policisty podawać się za policjantów
vyděsit przerazić
vyděšený przerażony
vyhazovač bramkarz
vyhodit wyrzucić
výmluva wymówka
výmysl wymysł
vynalézavost pomysłowość
vyostření situace zaostrzenie sytuacji
vysoká společenská nebezpečnost wysoka szkodliwość społeczna
výstřelek wybryk
vyvádět v poutech wyprowadzać w kajdankach
za bílého dne w biały dzień
za nejasných okolností w niejasnych okolicznościach
zanedbání povinné výživy niepłacenie alimentów
zdálo se mu podezřelé... wydało mu się podejrzane...
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INTERWENCJA     POLICJI  :  
brutální zásah brutalna interwencja
eskorta eskorta
hlídka udělala všechno, co mohla patrol zrobił wszystko, co mógł
kordon kordon
legitimovat legitymować
nasadit pouta założyć kajdanki
nebylo jasné, kdo je oběť a kdo útočník nie było wiadomo, kto jest ofiarą, a kto 

napastnikiem
nečinně čekat bezczynnie czekać
obnovit pořádek przywrócić porządek
oprávněný zásah uzasadniona interwencja
policie jen přihlížela policja tylko przyglądała się
policie použila sílu policja użyła siły
posily wsparcie
poučení pouczenie
poučit pouczyć
požádat policii o pomoc poprosić policję o pomoc
předejít zapobiec
přivolat policii wezwać policję 
riskovat život ryzykować życiem
rychlý zásah szybka interwencja
situace se uklidnila sytuacja się uspokoiła
zjednat pořádek zaprowadzić porządek
sundat pouta zdjąć kajdanki
zákrok; zásah interwencja
zavolat policii zadzwonić na policję
zbytečně riskovat niepotrzebnie ryzykować
žádat o posily prosić o wsparcie

BÓJKA  :  
agresor agresor, napastnik
amok amok, szał
bitka bójka
boule guz
cestující v Plzni zmlátil řidiče tramvaje w Pilźnie pasażer pobił motorniczego
čepel nože těsně minula srdce              ostrze noża minimalnie minęło serce
dívky se perou stále víc dziewczyny biją się coraz częściej
domluvená rvačka ustawka
dostat nakládačku dostać wpierdol, dostać łomot
férovka solówka
hospodská rvačka bójka barowa
konflikt přerostl ve rvačku konflikt zamienił się w bójkę
kopal do něj po celém těle kopał go po całym ciele
kopanec kopniak
kopnout do břicha kopnąć w brzuch
krvavá rvačka krwawa bójka
mávat nožem machać nożem
mela bójka
mlátit bić
modřina siniak
nadávat wyzywać, przeklinać
nadávka wyzwisko, przekleństwo
neumím se rvát nie umiem się bić
pěstní souboj pojedynek na pięści
plivat krev pluć krwią
pojď na férovku! chodź na solo!
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policisté rvačku viděli, ale nezasáhli policjanci widzieli bójkę, ale nie interweniowali
porvat se             1. wziąć udział w bójce, pobić się 2. powalczyć 
pošťuchovat se                                                                poszturchiwać się
potyčka potyczka
pouliční rvačka bójka uliczna
praštit pěstí do obličeje uderzyć pięścią w twarz
prát se bić się
přerazit ruce połamać ręce
přeražený nos rozbity nos, złamany nos
přestal se ovládat przestał panować nad sobą
přijít o zuby stracić zęby
přistoupil k němu zezadu podszedł do niego od tyłu
rána do spánku cios w skroń
rozšlápl mu brýle rozdeptał mu okulary
rváč 1. uczestnik bójki 2. zawadiaka, zadymiarz
rvačka fanoušků bójka kibiców
rvačka bójka
řešit konflikty násilím rozwiązywać konflikty przemocą
skupina útočníků byla velmi agresivní grupa napastników była bardzo agresywna
souboj pojedynek
srazit na zem powalić na ziemię
strhla se mela wywiązała się bójka
strkanice przepychanka
surově zmlátit brutalnie pobić
těžké ublížení na zdraví spowodowanie ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu
úder cios
udeřil pěstí uderzyć pięścią
vrhnout se na někoho rzucić się na kogoś
vyhledávat rvačku szukać guza
vyrazit zub wybić ząb
zaútočit (na koho?) zaatakować kogoś
zbít zbić, pobić
zkopat skopać
zlomená ruka złamana ręka
zmlátit do bezvědomí pobić do nieprzytomności
zpacifikovat obezwładnić

OBRONA  :  
aktivní odpor aktywny opór
bodnout nožem ugodzić nożem
bránit se bronić się
jednat v nutné obraně działać w obronie koniecznej
jenom jsem se bránil tylko się broniłem
kurz sebeobrany kurs samoobrony
nakopnout do rozkroku kopnąć w krocze
nutná obrana obrona konieczna
pasivní odpor bierny opór
postavit se na odpor stawić opór
přehnat przesadzić
sebeobrana samoobrona
ubránit se (komu? čemu?) obronić się (przed kim? przed czym?)
ubránit se dvěma protivníkům obronić się przed dwoma przeciwnikami
v mezích nutné obrany w granicach obrony koniecznej
v obavách o život z obawy o życie
zabít někoho v sebeobraně zabić kogoś w samoobronie
zadělat si na nepříjemnosti narobić sobie kłopotów
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