
Str. 7: 2.1.4. Hasičský záchranný sbor opravit na: 2.1.4 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Str. 9 3. řádek shora: Hasičský záchranný sbor opravit na: Hasičský záchranný sbor České republiky 

Str. 17 1. řádek: 2.1.4 Hasičský záchranný sbor opravit na: 2.1.4 Hasičský záchranný sbor České 

republiky 

Str. 17 2. odstavec 3. řádek: živelných katastrof opravit na: živelních katastrof 

Str. 18 2. odstavec 2. řádek: živelným pohromám opravit na: živelním pohromám 

Str. 20 2. odstavec 2. řádek: měně opravit na: změně 

Str. 24 3. odstavec 2. řádek: nebi opravit na: nebo 

Str. 30 2. odstavec 15. řádek: věříme opravit na: ověříme 

Str. 31 15. Řádek shora: Při provádění KPR se řiďte následujícími pokyny (Bydžovský, 2011, str. 18) 

opravit na: Při provádění KPR se řiďte následujícími pokyny (umělé vdechy provádí pouze vyškolený 

zdravotník) (Bydžovský, 2011, str. 18) 

Str. 32 2. odstavec 2. řádek: (snížení objemu obíhající krve opravit na: (snížení objemu obíhající krve) 

Str. 34 3. odstavec 2. řádek: tzv. Tlakový obvaz opravit na: tzv. tlakový obvaz 

Str. 37 1. odstavec 1. řádek: do stabilizované polohy opravit na: do zotavovací polohy 

Str. 40 4. řádek: výjimku tvoří základních životních funkcí opravit na: výjimku tvoří zajištění základních 

životních funkcí 

Str. 42 6. Řádek shora: kontrolovat krvácení hlavy přikrytí rány sterilním obkladem jako ochranou vrstvu 

proti infekci. opravit na: kontrolovat krvácení hlavy, přikrýt ránu sterilním obkladem jakou ochrannou 

vrstvou proti infekci.  

Str. 42 14. Řádek shora: do stabilizované polohy opravit na: do zotavovací polohy 

Str. 42 9. řádek zdola: Podle M. Petrželi opravit na: Podle M. Petržely 

Str. 44 2. odstavec 3. řádek: V další části je popsána legislativa dopravní nehody a uvedeny povinnosti 

všech jejich účastníků. opravit na: V další části je dopravní nehoda definována legislativou ČR a jsou zde 

uvedeny povinnosti všech účastníků nehody. 

Str. 44 3. odstavec 4. řádek: jsou vypsány jednotlivé zranění opravit na: jsou vypsána jednotlivá zranění  

Str. 44 3. odstavec 5. Řádek: laické první pomoc opravit na: laické první pomoci 

Str. 46 3. odstavec 8. řádek: Zákon trestí zákoník opravit na: Trestní zákoník 

 

 


