
Errata 

Seznam oprav 

1. str. 11, 2. řádek shora  

Nesprávný text: 

Není divu krásná panoramata, spousta vyžití a neskutečný relax, to přinášejí 

hory. 

 

Nahradit textem:  

Není divu, krásná panoramata, spousta vyžití a neskutečný relax, to přinášejí 

hory. 

 

2. str. 11, 9. řádek zdola 

Nesprávný text: 

V diplomové práci bude analyzována činnost Horské služby ČR ve všech sedmi 

horských oblastech České republiky. 

 

Nahradit textem:  

V diplomové práci je analyzována činnost Horské služby ČR ve všech sedmi 

horských oblastech České republiky. 

 

3. str. 11, 7. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Je navázáno tak na bakalářskou práci, která se zabývala Horskou službou v 

rámci Integrovaného záchranného systému. 

 

Nahradit textem:  

Je navázáno tak na bakalářskou práci, která se zabývala Horskou službou v 

rámci integrovaného záchranného systému. 

 

 



4. str. 11, 5. řádek zdola  

Nesprávný text: 

V úvodní teoretické části bude popsán Integrovaný záchranný systém, jednotlivé 

základní i ostatní složky. 

 

Nahradit textem:  

V úvodní teoretické části je popsán integrovaný záchranný systém, jednotlivé 

základní i ostatní složky. 

 

5. str. 13, 2. řádek shora 

Nesprávný text: 

Samotný pojem integrovaný záchranný systém (IZS) je nutno chápat podle 

zákona č. 239/2000 Sb. jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

Nahradit textem:  

Samotný pojem integrovaný záchranný systém (IZS) je nutno chápat podle 

zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Je to 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

6. str. 14, 12. řádek zdola 

Nesprávný text: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem 238/2000 Sb., o 

Hasičském záchranném sboru ČR. Tento zákon byl nahrazen novým zákonem č. 

320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). 

 

  



Nahradit textem:  

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o 

Hasičském záchranném sboru ČR. Tento zákon byl nahrazen novým zákonem č. 

320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).  

 

7. str. 26, 7. řádek shora  

Nesprávný text:  

Horská služba České republiky, z.s. je spolek, který byl založen podle zákona č. 

83/1990 Sb., Zákon o sdružování občanů. 

 

Nahradit textem:  

Horská služba České republiky, z.s. je spolek, který byl založen podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

 

8. str. 26, 7. řádek shora  

Nesprávný text: 

Dle zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník je od 1. ledna 2014 spolkem 

zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

pod spisovou značkou L 156. 

 

Nahradit textem:  

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je od 1. ledna 2014 spolkem 

zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

pod spisovou značkou L 156. 

 

9. str. 29, 5. řádek shora  

Nesprávný text: 

Aplikace Horská služba byla inspirací pro vznik dalších záchranářských aplikací 

dalších složek Integrovaného záchranného systému nejen v ČR a získala několik 

ocenění. 

 



Nahradit textem:  

Aplikace Horská služba byla inspirací pro vznik dalších záchranářských aplikací 

dalších složek integrovaného záchranného systému nejen v ČR a získala několik 

ocenění. 

 

10.  str. 33, 9. řádek zdola 

Nesprávný text: 

Beskydy je pohoří, které se nachází v nejvýchodnější části České republiky a má 

32 vrcholů, které se mohou pyšnit výškou přes 1000 m.n.m. 

 

Nahradit textem:  

Beskydy jsou pohoří, které se nachází v nejvýchodnější části České republiky a 

má 32 vrcholů, které se mohou pyšnit výškou přes 1000 m.n.m.  

 

11. str.40, 9. řádek shora  

Nesprávný text: 

Horská služba ČR, z.s.  

Dalším důvodem muže být následkem přívalových i dlouhodobě trvajících 

dešťů.  

  

Nahradit textem:  

Dalším důvodem může být následkem přívalových i dlouhodobě trvajících 

dešťů. 

 

12. str. 45, 8. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Musí obsahovat chronologický záznam všech událostí při záchranné akci:  

• jmenný seznam všech účastníků akce  

• seznam použitého nebo poškozeného materiálu  

• zdravotní dokumentaci zraněného  

• jiné zúčastněné organizace (mimo HS) 

• případně přiložení fotodokumentace (URL 09) 

 



Nahradit textem:  

Musí obsahovat chronologický záznam všech událostí při záchranné akci:  

• jmenný seznam všech účastníků akce, 

• seznam použitého nebo poškozeného materiálu,  

• zdravotní dokumentaci zraněného, 

• jiné zúčastněné organizace (mimo HS), 

• případně přiložení fotodokumentace. (URL 09) 

 

13. str. 50, 1. řádek shora 

Nesprávný text: 

Analýza zásahu 

 

Nahradit textem:  

Analýzy zásahů 

 

14. str. 69, 6. řádek zdola 

Nesprávný text: 

Seznam grafu 

 

Nahradit textem: 

Seznam grafů 

 

 


