
Str. 10, 9. řádek zdola text “Search and rescue“ nahradit textem „Search and rescue 

(letecká pátrací záchranná služba)“ 

Str. 10, 5. řádek zdola test „Svaz záchranných brigád České republiky“ nahradit textem 

„Svaz záchranných brigád kynologů České republiky“ 

Str. 10, 4. řádek zdola test „Urban search and rescue“ nahradit textem „Urban search and 

rescue (vyhledávání a záchrana v obydlených oblastech)“ 

Str. 18, 12. řádek zdola text „ Dále byl v roce 2009 vydán zákon č. 279/2008 Sb., o Policii 

České republiky, který přivedl též zásadní věci.“ nahradit textem „Dále byl v roce 2008 

vydán zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České Republiky, který přinesl též zásadní věci.“ 

Str. 18, 10. řádek zdola text „Například byla rušena okresní ředitelství“ nahradit textem 

„Například byla zrušena okresní ředitelství“ 

Str. 18, 8. řádek zdola text „Policie ČR, stejně jako hasičský záchranný sbor České 

republiky, spadá pod Ministerstvo vnitra“ nahradit textem „Policie ČR, stejně jako 

hasičský záchranný sbor České republiky, patří pod Ministerstvo vnitra“ 

Str. 20, 7. řádek shora text „záchranné službě OPIS, tedy zdravotnické operační středisko 

(155)“ nahradit textem „záchranné službě zdravotnické operační středisko (155)“ 

Str. 20, 8. řádek shora text „Za telefon sedí vždy odborník“ nahradit textem „U telefonu 

je vždy vyškolený odborník“ 

Str. 20, 9. řádek shora text „Pokud je poslaný vůz na místo volajícího, přijíždí též 

kvalifikovaný odborník, který dokáže v některých případech pomoci na místě, popřípadě 

i při převozu raněného“ nahradit textem „Pokud je poslaný vůz zdravotnické záchranné 

služby na místo volajícího, přijíždí odborníci, kteří se o volajícího postarají“ 

Str. 20, 12. řádek shora text „ZZS má 14 středisek“ nahradit textem „Zdravotnická 

záchranná služba má 14 středisek“ 

Str. 20, 3. řádek zdola text „Rendez-Vous je složen ze záchranáře (řidič) a lékař“ nahradit 

textem „Rendez-Vous se skládá z dvoučlenné posádky řidič-záchrannář a lékař“ 

Str. 22, 3. řádek shora text „Bohužel 1. čs. Brigáda záchranných psů neměla dlouhé 

trvání“ nahradit textem „Bohužel 1. čs. brigáda záchranných psů neměla dlouhé trvání“ 

Str. 22, 8. řádek shora text „V roce 1999 vznikla specializovaná vyhledávací jednotka 

USAR (Urban Search And Rescue)“ nahradit textem „V roce 1999 vznikla specializovaná 

vyhledávací jednotka Urban Search and Rescue (vyhledávání a záchrana v obydlených 

oblastech)“ 

Str. 22, 9. řádek shora text „USAR vypomáhal v zahraničí na místech“ nahradit textem 

„Specializovaná vyhledávací jednotka Urban Search and Rescue  vypomáhala v zahraničí 

na místech“ 

Str. 22, 11. řádek shora text „Hl. m. Prahy“ nahradit textem „hl. m. Prahy“ 

Str. 24, 1. řádek shora text „někteří členové organizací povoláváni k hledání osob“ 

nahradit textem „někteří členové organizací povolávání k vyhledávání osob“ 



Str. 24, 13. řádek shora text „SZBK ČR je segmentována do regionálních brigád“ nahradit 

textem „Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je segmentován do 

regionálních brigád“ 

Str. 35, 14. zdola text „Štěkání“ nahradit textem „Štěkání.“ 

Str. 35, 13. zdola text „Hrabání“ nahradit textem „Hrabání.“ 

Str. 35, 12. zdola text „Značení tělem“ nahradit textem „Značení tělem.“ 

Str. 35, 11. zdola text „Přinesení nálezky“ nahradit textem „Přinesení nálezky.“ 

Str. 35, 10. zdola text „Přirozené značení“ nahradit textem „Přirozené značení.“ 

Str. 56, 6. řádek shora text „mimořádná situace“ nahradit textem „mimořádná událost“ 

Str. 56, 7. řádek shora text „do běžného stavu“ nahradit textem „zpět do běžného stavu“ 

Str. 56, 10. řádek zdola text „Až na malé odchylky – spíše v terminologii – jsou výcviky 

zaměřené na sutinové vyhledávání stejné“ nahradit textem „Až na malé odchylky 

v terminologii jsou výcviky zaměřené na sutinové vyhledávání stejné.“ 

Str. 56, 5. řádek zdola text „propracovaná metodika sutinového vyhledávání a velmi těžký 

a dlouhý výcvik psa, ale také kynologa jsou podmínkou pro úspěšné záchranné práce“ 

nahradit textem „propracovaná metodika sutinového vyhledávání a velmi těžký a dlouhý 

výcvik psa, ale také kynologa, jsou podmínkou pro úspěšné záchranné práce“ 


