
Errata 

Seznam oprav 

1. str. 11, 9. řádek shora  

Nesprávný text: 

Horská služba je v České Republice již mnoho let a za tuto dobu si zde 

vybudovala velikou přízeň. 

 

Nahradit textem:  

Horská služba je v České republice již mnoho let a za tuto dobu si zde 

vybudovala velikou přízeň. 

 

2. str. 12, 6. řádek zdola 

Nesprávný text: 

Forma vedení záchranných a likvidačních prací je závislá hlavně na druhu a 

velikosti mimořádné události. Podle toho se podílí na těchto pracích jedna nebo 

více složek IZS.  

 

Nahradit textem:  

Forma vedení záchranných a likvidačních prací je závislá hlavně na druhu a 

velikosti mimořádné události. Podle toho se podílí na těchto pracích dvě nebo 

více složek IZS.  

 

3. str. 13, 8. řádek shora  

Nesprávný text: 

Je tak dáno v případě, že jsou o to požádáni velitelem zásahu 

 

Nahradit textem:  

 Je tak dáno v případě, že jsou o to požádáni velitelem zásahu. 

 

 

 



4. str. 15, 1. a 3. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Mezi základní priority zákona o PZZS se řadí poskytování před nemocniční 

neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém 

ohrožení života. Další činnosti stanovené tímto zákonem o PZZS jsou také její 

součástí. 

 

Nahradit textem:  

Mezi základní priority zákona o ZZS se řadí poskytování před nemocniční 

neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém 

ohrožení života. Další činnosti stanovené tímto zákonem o ZZS jsou také její 

součástí. 

 

5. str. 18, 12. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory  

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory jsou vymezeny takto:  

a) Celní správa,  

b) Vězeňská služba České republiky 

 

Nahradit textem:  

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory jsou vymezeny takto:  

a) Celní správa,  

b) Vězeňská služba České republiky. 

 

6. str. 18, 1. řádek zdola 

Nesprávný text: 

 Orgány ochrany veřejného zdraví  

a) Ministerstvo zdravotnictví,  

b) Krajské hygienické stanice,  

c) Ministerstvo obrany,  

d) Ministerstvo vnitra 



Nahradit textem:  

Orgány ochrany veřejného zdraví  

a) Ministerstvo zdravotnictví,  

b) Krajské hygienické stanice,  

c) Ministerstvo obrany,  

d) Ministerstvo vnitra.  

 

7. str. 19, 3. řádek zdola  

Nesprávný text:  

V oblasti zabezpečení IZS  

a. Česky červený kříž,  

b. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, 

c. Horská služba,  

d. Svaz záchranných brigád kynologů České republiky,  

e. Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti. 

 

Nahradit textem:  

V oblasti zabezpečení IZS  

a. Česky červený kříž,  

b. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, 

c. Horská služba ČR,  

d. Svaz záchranných brigád kynologů České republiky,  

e. Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti. 

 

8. str. 21, 6. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Můžeme jí najít na pohořích: Krkonoše, Jizerské, Krušné a Orlické hory, 

Jeseníky, Beskydy a Šumava. 

 

Nahradit textem:  

Můžeme jí najít v pohořích: Krkonoše, Jizerské, Krušné a Orlické hory, 

Jeseníky, Beskydy a Šumava. 

 



 

9. str. 24, 4. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Na základě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné společnosti 

– Horská služba ČR, o.p.s., která od 1. Ledna 2005 přebírá odpovědnost za 

činnost Horské služby v České republice. 

 

Nahradit textem:  

Na základě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření obecně prospěšné společnosti 

– Horská služba ČR, o.p.s., která od 1. ledna 2005 přebírá odpovědnost za 

činnost Horské služby v České republice. 

 

10.  str. 28, 4. řádek shora 

Nesprávný text: 

Členové HS ČR jsou často vystaveni fyzickému a psychickému nátlaku, který 

nemusí zvládnout každý. 

 

Nahradit textem:  

Členové HS ČR jsou často vystaveni fyzickému a psychickému zatížení, který 

nemusí zvládnout každý. 

 

11. str. 30, 5. řádek shora  

Nesprávný text: 

Horská služba ČR, z.s.  

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 ČR, o.s a z.s.   

Horská služba ČR, z.s. Horská služba České republiky o.s je spolek, který byl 

založen podle zákona č. 83/1990 Sb., Zákon o sdružování občanů. 

 

 



12. str. 37, 3. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Okresky podávají žádost s potřebami pro stanici (různý materiál, vakuové dlahy, 

oxymetry, defibrilátory, apod.) a na základě toho obdrží finance. 

 

Nahradit textem:  

Okrsky podávají žádost s potřebami pro stanici (různý materiál, vakuové dlahy, 

oxymetry, defibrilátory, apod.) a na základě toho obdrží finance. 

 

13. str. 38, 9. řádek shora 

Nesprávný text: 

Záchranáři ke své komunikaci používají vnitrostátní hláskovací tabulka. 

 

Nahradit textem:  

Záchranáři ke své komunikaci používají vnitrostátní hláskovací tabulku.  

 

14. str. 38, 13. řádek shora 

Nesprávný text: 

V IZS se používají tyto kmitočtová pásma: Klasické frekvence ZZS jsou mezi 

74 a 80 MHz. 

 

Nahradit textem: 

V IZS se používají tato kmitočtová pásma: Klasické frekvence ZZS jsou mezi 

74 a 80 MHz. 

 

15. str. 39, 3. a 4. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Povinnosti dispečera HS:  

1. organizuje a řídí záchranné a pátrací akce, 

2. určuje vedoucího akce,  

3. zajišťuje mapové podklady,  

4. povolává síly a prostředky HS podle poplachových plánů oblasti,  



5. povolává další síly a prostředky,  

6. zprostředkovává věcnou nebo osobní pomoc,  

7. hlavní spojovací článek uvnitř HS i mezi HS a IZS,  

8. protokol o pátrací akci,  

9. podává informace do medií,  

10. plní další úkoly podle nařízení náčelníka oblasti. 

 

Nahradit textem:  

Povinnosti dispečera HS:  

1. organizuje a řídí záchranné a pátrací akce,  

2. určuje vedoucího akce,  

3. zajišťuje mapové podklady,  

4. povolává síly a prostředky HS podle poplachových plánů oblasti,  

5. povolává další síly a prostředky,  

6. zprostředkovává věcnou nebo osobní pomoc,  

7. Hlavním spojovacím článkem uvnitř HS i mezi HS a IZS,  

8. vede protokol o pátrací akci,  

9. podává informace do medií,  

10. plní další úkoly podle nařízení náčelníka oblasti.   

 

16. str. 42, 8. řádek shora  

Nesprávný text: 

Souvisejícími právními předpisy jsou zákony a nižší právní normy, 

reglementující především činnost složek IZS, tj. Hasičského záchranného sboru 

České republiky, jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Policie 

České republiky a také činnost ostatních složek IZS jako je i Horská služba. 

 

Nahradit textem:  

Souvisejícími právními předpisy jsou zákony a nižší právní normy, 

reglementující především činnost základních složek IZS, tj. Hasičského 

záchranného sboru České republiky, jednotek požární ochrany zařazených do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnické záchranné 



služby a Policie České republiky a také činnost ostatních složek IZS jako je i 

Horská služba. 

 

17. str. 42, 13. řádek shora  

Nesprávný text: 

Tuto právní normu nově včlenila mezi ostatní složky IZS. 

 

Nahradit textem:  

To umožnilo začlenit HS mezi ostatní složky IZS. 

 

18. str. 42, 11. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Spolupráce mezi složkami IZS povstává z podstaty jednotlivých úkolů. 

 

Nahradit textem:  

Spolupráce mezi složkami IZS vychází z podstaty jednotlivých úkolů. 

 

19. str. 43, 7. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Při provádění pátracích akcí v horském terénu podle místních podmínek 

poskytuje součinnost Policii ČR zejména:  

1. Poskytnutí potřebných sil, prostředků a speciální techniky pro dosažení 

nepřístupných míst,  

2. Využitím vybavení, výstroje a výzbroje pro zdolávání horských terénu,  

3. Místní a osobní znalosti svých členů, čekatelů a osob přibraných k zajištění 

pátrací akce informováním o vlastních provedených opatřeních z hlediska 

organizace a provádění pátracích akcí (Brožek, 2010). 

 

Nahradit textem:  

Při provádění pátracích akcí v horském terénu podle místních podmínek 

poskytuje součinnost Policii ČR zejména:  

1. Poskytnutím potřebných sil, prostředků a speciální techniky pro dosažení 

nepřístupných míst,  



2. Využitím vybavení, výstroje a výzbroje pro zdolávání horských terénu,  

3. Místní a osobní znalostí svých členů, čekatelů a osob přibraných k zajištění 

pátrací akce informováním o vlastních provedených opatřeních z hlediska 

organizace a provádění pátracích akcí (Brožek, 2010). 

 

20. str. 44, 5. řádek shora  

Nesprávný text: 

Naopak u složek, které jsou specializované více na záchranné a likvidační práce 

jako je např. Hasičský záchranný sbor, který spolupracuje i se základními i 

ostatními složkami IZS je obsazenost v grafu mnohem větší (obrázek č.4). 

 

Nahradit textem:  

Naopak u složek, které jsou specializované více na záchranné a likvidační práce 

jako je např. Hasičský záchranný sbor, který spolupracuje se základními i 

ostatními složkami IZS je obsazenost v grafu mnohem větší (obrázek č.4). 

 

21. str. 46, 8. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Charakteristika 1. Stupně lavinového nebezpečí 

 

Nahradit textem:  

Charakteristika 1. stupně lavinového nebezpečí 

 

22. str. 47, 8. řádek zdola 

Nesprávný text: 

Charakteristika 2. Stupně lavinového nebezpečí 

 

Nahradit textem:  

Charakteristika 2. stupně lavinového nebezpečí  

 

 

 

 



23. str. 48, 8. řádek zdola 

Nesprávný text: 

Charakteristika 3. Stupně lavinového nebezpečí 

 

Nahradit textem:  

Charakteristika 3. stupně lavinového nebezpečí 

 

 

24. str. 49, 8. řádek zdola 

Nesprávný text: 

Charakteristika 4. Stupně lavinového nebezpečí 

 

Nahradit textem:  

Charakteristika 4. stupně lavinového nebezpečí 

 

25. str. 50, 8. řádek zdola 

Nesprávný text: 

Charakteristika 5. Stupně lavinového nebezpečí 

 

Nahradit textem:  

Charakteristika 5. stupně lavinového nebezpečí 

 

26. str. 52, 6. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Dnes, se pomoc psů využívá hlavně při pátrání po lidech postihnutých 

zemětřesením, nebo při závalu lavinami. 

 

Nahradit textem:  

Dnes se pomoc psů využívá hlavně při pátrání po lidech postihnutých 

zemětřesením, nebo při závalu lavinami. 

 

 



27. str. 53, 2. řádek shora 

Nesprávný text: 

Komise podléhají správní radě, a jejich úkolem je starat se o tematické 

problémy. 

 

Nahradit textem:  

Komise podléhají správní radě a jejich úkolem je starat se o tematické problémy. 

 

 

28. str. 53, 4. řádek shora 

Nesprávný text: 

Princip komisí je hlavně doporučující. 

 

Nahradit textem:  

Návrhy komisí jsou hlavně doporučující. 

 

29. str. 55, 2. řádek shora 

Nesprávný text: 

Na Horské službě ČR závisí zdraví i lidské životy, proto jejich technika a 

vybavení musí být na nejlepší úrovni. 

 

Nahradit textem:  

Na činnosti Horské služby ČR závisí zdraví i lidské životy, proto jejich technika 

a vybavení musí být na nejlepší úrovni. 

 

30. str. 55, 7. řádek shora 

Nesprávný text: 

Mezi základní pomůcky, které HS potřebuje ke své činnosti, můžeme zařadit 

oblečení, lyžařskou výzbroj, horolezeckou výzbroj, zdravotnický materiál, dále 

se jedná i o vybavení na převoz pacienta, ať už jde o svozné saně, skútry nebo o 

vozový park. 

 



Nahradit textem:  

Mezi základní pomůcky, které HS potřebuje ke své činnosti můžeme zařadit 

oblečení, lyžařskou výzbroj, horolezeckou výzbroj, zdravotnický materiál, dále 

se jedná i o vybavení na převoz pacienta, ať už jde o svozné saně, skútry nebo o 

vozový park. 

 

 

31. str. 55, 15. řádek shora 

Nesprávný text: 

Záchranáři mohou přivolat i letecká záchranná služba 

 

Nahradit textem:  

Záchranáři mohou přivolat i leteckou záchrannou službu.  

 

32. str. 55, 9. řádek zdola  

Nesprávný text: 

V době, kdy na horách není sníh je nejčastěji používaným dopravním 

prostředkem záchranářů terénní automobil. 

 

Nahradit textem:  

V době, kdy na horách není sníh, je nejčastěji používaným dopravním 

prostředkem záchranářů terénní automobil. 

 

33. str. 55, 5. řádek zdola  

Nesprávný text: 

K nejvážnějším zraněním, která ohrožují základní životní funkce (poranění 

páteře, vnitřní zranění) záchranáři volají vrtulník letecké záchranné služby. 

 

Nahradit textem:  

K nejvážnějším zraněním, která ohrožují základní životní funkce (poranění 

páteře, vnitřní zranění) záchranáři vyžadují vrtulník letecké záchranné služby. 

 



34. str. 56, 8. řádek zdola  

Nesprávný text: 

V batohu je vždy základní zdravotnická výbava, potřebná k ošetření pacienta a 

poskytnutí první pomoci. Jsou zde obvazy, dlahy, resuscitační pomůcky, tišící 

prostředky. 

 

Nahradit textem:  

V batohu je vždy základní zdravotnická výbava potřebná k ošetření pacienta a 

poskytnutí první pomoci. Jsou zde obvazy, dlahy, resuscitační pomůcky a tišící 

prostředky. 

 

35. str. 57, 3. řádek shora  

Nesprávný text: 

Veškeré vybavení sloužící k ochraně zdraví záchranáře při záchranné činnosti. 

Například speciální oblečení, přilba, boty, stoupací železa, svítilny. 

 

Nahradit textem:  

Veškeré vybavení sloužící k ochraně zdraví záchranáře při záchranné činnosti. 

Například speciální oblečení, přilba, boty, stoupací železa a svítilny. 

 

36. str. 57, 7. řádek zdola  

Nesprávný text: 

Záchranáři ho využívání k rychlému transportu vážně zraněných. 

 

Nahradit textem:  

Záchranáři ho využívají k rychlému transportu vážně zraněných. 

 

 

37. str. 57, 1. řádek zdola  

Nesprávný text: 

V zimních měsících často neumožní ani samotnému vzletu. 

 



Nahradit textem:  

V zimních měsících často neumožní ani samotný vzlet. 


