
Errata

Název bakalářské práce: Historický vývoj hasičského záchranného sboru v Kralupech nad 

Vltavou

Řádky jsou počítány ze shora 

Opravuji:

str. 8, kapitola 8.1.2 Poskytovatelé záchranné služby - vkládám mezi slova Poskytovatelé a 

záchranné slovo zdravotní, oprava: Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

str. 10, poslední řádek – původně:  ZZS- Zdravotní záchranná služba na ZZS – Zdravotnická 

záchranná služba

str.11, poslední řádek – původně : do dnes, oprava: dodnes

str. 12, řádek 2-3 – v roce 624 a rozpadla se někdy kolem roku 659.

str.12, odstavec, 5. řádek – původně: raně – feudální, oprava: raně feudální

str. 12, odstavec, 14. řádek – původně: Století, oprava: století

str. 12, odstavec, 19. řádek – slovní spojení původně: Český trůn, oprava: český trůn 

str. 13, kapitola č. 2.2 Veřejná správa v 19. – 20. století – na konec věty ,, ….ve státě 

československém“ vkládám: ,, ze dne 2. listopadu 1918, bylo zřízeno dvanáct nejvyšších 

správních úřadů.“, oprava: ,, Zákonem č. 2/1918 Sb., jimiž se zřizují nejvyšší Správní úřady ve 

státě československém ze dne 2. listopadu 1918, bylo zřízeno dvanáct nejvyšších správních 

úřadů.“

str. 13, kapitola č. 2.2 Veřejná správa v 19. – 20. století, 8. řádek - na konec věty ,, 

….Československé republiky“ připojuji následující větu v textu ,,V té byly zakotveny….“ a 

odstraněno: ,,V té“, opraveno: ,,Přijetím první československé ústavy zákonem č. 121/1920 

Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky, byly zakotveny veškeré 

pravomoci ve státě.“

str. 14, 1. odstavec, 5. řádek – odstranění slova ,,a vyhlášení“ na konci věty ,,Došlo k odtržení

…..“, opraveno: ,,Došlo k odtržení sudetského pohraničí a byly přijaty nové ústavní zákony.“

str. 19, 1. odstavec, 4. řádek –

str. 19, 1. odstavec, 6. řádek – slovo původně: řádu, opraveno: řádů

str.19, 3. odstavec, 9. řádek – nahrazuji čárku písmenem ,,a“ ve větě:  ,,Zřízení hasičských 

sborů se určovalo dle velikosti obce, počtu budov.“, opraveno: ,, Zřízení hasičských sborů se 

určovalo dle velikosti obce a počtu budov.“



str.19, 3. odstavec, 13. řádek – odstranění čárky ve větě: ,,Obce s více než padesáti domy, 

zřizovaly dobrovolné……“, oprava: ,,Obce s více než padesáti domy zřizovaly 

dobrovolné….“

str. 20, 1. odstavec, 2. řádek – slovo původně: stavařů, opraveno: stavaři

str. 20, 1. odstavec, 4. řádek – ve větě: ,,Předpisy řešily i ukládání trestů, jak za jejich 

porušování, tak tak i za……“, oprava:

str. 20, 3. odstavec, 1. řádek – ,,Po konci války“ nahrazeno: ,,Po skončení 2. světové války“, 

oprava: ,,Po skončení 2. světové války byly německé hasičské sbory…….“

str. 23, 3. odstavec, 6. řádek -  vkládám ,,sbory“ mezi Krajské veřejné a PO, původně: Krajské 

veřejné PO, opraveno: Krajské veřejné sbory PO

str. 23, 3. odstavec, 11. řádek -  vkládám ,,sbory“ mezi Krajské veřejné a PO, původně: 

Krajské veřejné PO, opraveno: Krajské veřejné sbory PO

str. 25, 2. odstavec, 6. řádek –  původně: vyplívající, opraveno: vyplývající

str. 32, 2. odstavec, 3. řádek – doplňuji čárku za ,,Sb.“, původně: ,,zákona č. 40/1994 Sb. který 

doplňuje ..“ , opraveno: ,,zákona č. 40/1994 Sb., který doplňuje….“

str. 33, 3. odstavec, 7. řádek - odstranění čárky ve větě: ,,Upravuje složení a činnost 

bezpečnostních rad krajů, a obcí a finanční ….“, opraveno: ,,Upravuje složení a činnost 

bezpečnostních rad krajů a obcí a finanční…….“

str. 33, 4. odstavec, 8. řádek – slovo původně: sboru, opraveno: sborů

str. 35, kapitola 4.1.1 Hasičský záchranný sbor ČR, 2. řádek -  slovo původně: zdržuje, 

opraveno: sdružuje

str. 35, kapitola 4.1.1 Hasičský záchranný sbor ČR, 2. řádek – vypouštím část věty: ,,(dále jen 

,,KOPIS“)“,  věta původně: ,,HZS koordinuje složky IZS v operačním řízení pomocí 

operačních a informačních středisek (dále jen ,,KOPIS“), které jsou zřizovány na úrovni krajů 

a ministerstva vnitra generální ředitelství HZS (dále jen ,,OPIS GŘ HZS“), opraveno: HZS 

koordinuje složky IZS v operačním řízení pomocí operačních a informačních středisek, které 

jsou zřizovány na úrovni krajů a ministerstva vnitra generální ředitelství HZS ČR (dále jen 

,,OPIS GŘ HZS“).

str. 36, 1. odstavec, 4. řádek – vkládám do věty: dle zákona č. 273/2008 Sb., o policii České 

republiky, původní: Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie.“ Upraveno: ,,Dle zákona č. 

273/2008 Sb., o policii České republiky zřizuje 14 krajských ředitelství policie.“



str. 38, kapitola č. 5.1.1, 6. řádek – vkládám do věty: ,,Záchranný útvar Hlučín“, původní: 

,,Organizační struktura GŘ HZS ČR, Součástí GŘ HZS ČR jsou také vzdělávací, technická a 

účelová zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (Frýdek-Místek, Brno), Institut ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha, Skladovací a 

opravárenské zařízení HZS ČR.“, upraveno: Součástí GŘ HZS ČR jsou také vzdělávací, 

technická a účelová zařízení: Odborná učiliště požární ochrany (Frýdek-Místek, Brno), 

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha, 

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR.

str. 39, kapitola č. 5.2.1 Organizační členění HZS kraje, 5. řádek – vkládám na konec věty: 

Pardubického kraje, které je součástí institutu ochrany obyvatelstva MV – GŘ HZS ČR.“ 

Jsou součástí HZS krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského.“, 

upraveno: ,,Jsou součástí HZS krajů Plzeňského, Středočeského, Jihomoravského, 

Moravskoslezského a na území Pardubického kraje, které je součástí institutu ochrany 

obyvatelstva MV – GŘ HZS ČR.“

str. 39, kapitola č. 5.3 Územní odbor HZS ČR, 4. řádek – vyjmutí ,,příslušného“ z věty:

,,Místní působnost ÚO je při výkonu státní správy dána v zásadě územím příslušného okresu,

ve kterém územní odbor sídlí, : opraveno: Místní působnost ÚO je při výkonu státní správy 

dána v zásadě územím okresů, ve kterém územní odbor sídlí.“

str. 58, kapitola 8.1.2 Poskytovatelé záchranné služby – před slovní spojení záchranné služby

v názvu kapitoly vloženo slovo ,, zdravotní“, opraveno: Poskytovatelé zdravotnické záchranné 

služby

str. 58, kapitola 8.1.2 Poskytovatelé záchranné služby – před slovní spojení záchranné služby 

vloženo slovo ,, zdravotní“, opraveno: Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

str. 58, kapitola 8.1.2 Poskytovatelé záchranné služby – před slovní spojení záchranné služby 

v celé kapitole bylo vloženo slovo ,, zdravotní“, opraveno: Poskytovatelé zdravotnické 

záchranné služby

str. 58, kapitola 8.1.2 Poskytovatelé záchranné služby, 5. řádek – před slovní spojení 

záchranných služeb vloženo ,, zdravotnických“, opraveno:  ,,zdravotnických záchranných

služeb“

str. 58, kapitola 8.1.2 Poskytovatelé záchranné služby, 6. řádek – před slovní spojení 

,,záchranné služby“ vloženo ,, zdravotní“, opraveno: ,,zdravotní záchranné služby“

str. 58, kapitola 8.1.2 Poskytovatelé záchranné služby, 15. řádek – před slovní spojení 

,,záchranné služby“ vloženo ,, zdravotní“, opraveno: ,,zdravotní záchranné služby“

str. 59, 2. řádek – před slovní spojení ,,záchrannou službou“ vloženo ,, zdravotnickou“, 

opraveno: ,,zdravotnickou záchrannou službou“

str. 59, 2. odstavec 10. řádek – před slovní spojení ,,záchranných služeb“ vloženo

,,zdravotnických“, opraveno: ,,zdravotnických záchranných služeb“



str. 59, 4. odstavec 4. řádek – před slovní spojení ,,záchranné službě“ vloženo ,,zdravotnické“, 

opraveno: ,,zdravotnické záchranné službě“

str. 60, 4. kapitola č. 8.1.4 Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kralup nad Vltavou, 3. 

řádek  –  původně: živelných, opraveno: živelních

str. 60, 4. kapitola č. 8.1.4 Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kralup nad Vltavou, 2. 

odstavec, 11. řádek –  původně: Velitele, opraveno: Velitelé

str. 62, Jednotka HZS Podniku, 2. odstavec, 10. řádek - vloženo ,,č“ před 247 a název 

vyhlášky ,,organizace a činnost jednotek PO“, opraveno: ,,č. 247/2001 Sb., o organizaci a 

činnosti jednotek PO“

str. 63, 4. řádek  –  původně:  hasiva pěnou, opraveno: hasiva - pěnou

str. 63, 4. kapitola č. 8.1.7 Hasičská záchranná služba SŽDC Kralupy nad Vltavou, 2. řádek  –  

původně: č. 85/1985 Sb., opraveno: č. 133/1985 Sb.

str. 64, 1. řádek  –  původně:  zákonem, opraveno: zákona

str. 67, 3. odstavec, 4. řádek  –  původně: následovali, opraveno: následovaly

str. 68, kapitola č. 10 Závěr, 3. odstavec, 1. řádek – původně: 2000, opraveno: 2001

str. 68, 5. odstavec, 7. řádek – původně: 15, opraveno: 18

str. 69, odstavec 4 – JPO vyjíždí nadále k požárům……

Zpracoval: Pavel Astaloš
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