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DROGY, ALKOHOL  
 
027439 - ANAL 028913 
Britský zlatý trojúhelník.  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 1, s. 55, 2 obr.  
Pěstování makovic na opium v Británii - historie. Charakteristika opia. Slavná jména z 
Británie, která pěstovala makovice a další toxické, halucinogenní, léčivé a vonné byliny. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027427 - ANAL 028901 
CSÉMY, L. - NEŠPOR, Karel 
Evropský akční plán o alkoholu v České republice. Proč je Evropský akční plán o alkoholu 
pro nás důležitý.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 8, s. 437 - 438.  
Česká republika se připojila k Evropskému akčnímu plánu o alkoholu. Výhody plánu o 
alkoholu. Co pro ČR vyplývá z tohoto plánu na léta 2000 - 2005 a stav ke dni 1.8.2001. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027485 - ANAL 028942 
DÓCI, I. - SHAHPESANDY, H.M. 
Klozapín v liečbe schizofrenikov, ktorí zneužívají alkohol a drogy.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 249 - 253, lit. 24.  
Alkohol a ostatní psychotropní látky jsou často zneužívané pacienty se schizofrénií. 
Spolupodílejí se na závažném průběhu nemoci. Epidemiologické údaje. Etiopatogenéza. 
Psychofarmakoterapie klozapínem. Závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
027403 - ANAL 028879 
DOUBRAVA, Lukáš 
Základ úspěšné prevence je v důvěře dětí.  
In: Učitelské noviny. - 104, 2001, č. 46, s. 12 - 13, 1 obr.  
Protidrogová prevence na základních a středních školách. Informace o drogách ve výuce. 
Různé druhy protidrogových programů. Besedy s policisty. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027491 - ANAL 028946 
HAML, Karel 
Rituální složka závislosti.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 269 - 272, 3 tab.  
Problematika závislosti. Dvě složky závislosti: psychická složka se silnou touhou po užití 
drogy (craving) a somatická složka se syndromem z odnětí při chybění drogy. Při 
metadonovém substitučním programu byla zjištěna třetí složka závislosti - složka rituální, 
sloužící k uspokojení rituálních potřeb. Rozlišení rituálu a cravingu. Diskuse a závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
027401 - ANAL 028877 
HAMPL, Karel 
Akutní intoxikace marihuanou.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 7, 2001, č. 4, s. 22 - 23.  
Kazuistika z atologie. Pobyt pacienta v psychiatrické léčebně. Diskuse. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027474 - ANAL 028938 
HERETIK, A. - KOMADOVÁ, K. 
Sociálna fóbia a závislosť od alkoholu 1. Sociodemografické charakteristiky a prevalencia.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 193 - 203, 2 graf, 1 obr., 11 tab.  
Výskyt a vzájemný vztah sociální fóbie a závislosti na alkoholu. Výzkumný soubor a 
metodika. Výsledky výzkumu, Závěr.  
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
027467 - ANAL 028933 
HOLEC, Petr 
Extáze. cz.  
In: Reflex. - 13, 2002, č. 1, s. 26 - 27, 3 obr.  
Informace o extázi na webových stránkách. Brněnské Sdružení Podané ruce, jehož K-
centrum objíždí taneční parties s bezplatnými testy extáze na přítomnost látek MDMA či 
MDA, rozjelo v listopadu 2001 v rámci terciární prevence (snižování rizik) nový projekt: 
Webovou stránku www.extc.cz. Příznaky drogy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027481 - ANAL 028940 
KACHLÍK, P. - BUCHTOVÁ, B. 
Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek 1. Přehled údajů.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 211 - 235, 2 tab., lit. 69.  
Přehled vztahů mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek na základě 
provedených výzkumných šetření a literárních citací. Fyzické a psychické problémy s tím 
související. Nástin možných východisek. Vývoj nezaměstnanosti v České republice. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
027426 - ANAL 028900 
NEŠPOR, Karel 
Deklarace - mládež a alkohol : Přijato ve Stockholmu 21. února 2001.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 8, s. 434 - 436.  
Evropská Charta o alkoholu přijatá v roce 1995, stanovila základní principy a cíle v oblasti 
podpory a ochrany zdraví a kvality života všech lidí. Tato deklarace si klade za cíl ochranu 
dětí a mládeže před tlaky užívání alkoholu a omezení škod přímo či nepřímo způsobených 
alkoholem. Pět principů obsažených v evropské Chartě o alkoholu. Zdůvodnění. Deklarace. 
Cíle do roku 2006. Kombinace účinných protialkoholových opatření ve čtyřech základních 
oblastech. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027486 - ANAL 028943 
NEŠPOR, Karel 
Smích a léčba návykových nemocí.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 255 - 263, lit. 8.  
Smích a humor je užitečným v prevenci problémů působených návykovými látkami i při 
léčbě. Popis techniky smíchu. Smích při léčbě závislosti na alkoholu a drogách. Práce s 
motivací. Smích při skupinové terapii. Smích při léčbě patologického hráčství. Smích a 
humor při prevenci. Smích a prevence stresu u pracovníků zabývajících  se léčbou. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
027490 - ANAL 028945 
NEŠPOR, Karel - ZIMA, T. 
Alkohol u žen - specifická rizika.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 277 - 279.  
Informace o účincích alkoholu na ženský organismus. Poškození organismu žen se projeví 
po kratší době nadměrného pití alkoholu než u mužů. Závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 

 4 



027487 - ANAL 028944 
NOVOTNÁ, G. - OKRUHLICA, Ľ. 
Transdrug - projekt na analýzu potrieb multiprofesionálneho vzdelávania v oblasti drogových 
závislostí.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 265 - 267.  
Cílem mezinárodního projektu "Training needs analysis in health & social services - A 
response to expanding polydrug use - TransDrug" je zlepšit kvalitu a efektivnost dalšího 
vzdělávání pracovníků v této oblasti prostřednictvím vytvoření účinného nástroje - souboru  
metod, tzv. TOOL KITu. Projekt reaguje na požadavky, které vznikají z potřeb praxe a 
reagují na probíhající změny na současné drogové scéně. Časový harmonogram projektu. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
027480 - ANAL 028939 
OKRUHLICA, Ľ. 
Praktický význam reverzibility syndrómu závislosti od psychoaktívnych látok.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 205 - 210, lit. 12.  
Základní zásady při stanovování diagnózy syndromu závislosti v nejpoužívanějších 
diagnostických klasifikacích: DSM - 4 a MKCH - 10 se zaměřením na změny klinického 
obrazu poruchy v čase. Porovnání laického a odborného přístupu. Důsledky aplikace 
diagnostických zásad MKCH - 10. Závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
027482 - ANAL 028941 
OKRUHLICA, Ľ. - LIETAVOVÁ, K. - RAKOVÁ, M. - KLEMPOVÁ, D. - KAČO, J. 
Hodnotenie programu detoxifikácie s použitím kodeínu v CPLDZ Bratislava.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 237 - 247, 3 grafy, 1 tab..  
Hodnocení programu detoxikace s použitím kodeinu. Tři podstatné komponenty: 
farmakoterapeutické, psychoterapeutické a režimové. Postup a zkušenosti s aplikací 
programu v CPLDZ Bratislava. Materiál a metody. Výsledky, diskuse. Závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
027498 - ANAL 028952 
CSÉMY, L. - NEŠPOR, Karel 
Evropský akční plán o alkoholu v České republice.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 299 - 303.  
Evropský akční plán o alkoholu a jeho důležitost pro Českou republiku. Informace a 
vzdělávání: Akce a stav. Závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
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027648 - ANAL 029039 
CSÉMY, L. - NEŠPOR, Karel 
Odvykací stavy po alkoholu v ČR.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 1, s. 47 - 48.  
Mezinárodně přijatá diagnostická kritéria pro odvykací stav po alkoholu. Závažnost 
odvykacího stavu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027627 - ANAL 029020 
KUDRLE, Stanislav 
Filozofie nucené odvykací léčby v kontextu nové trestněprávní úpravy. 
In: Policista. - 2002, č. 2, příloha.  
Filozofie nucené odvykací léčby. Drogy vyvolávající závislost jsou nebezpečné. Řízená 
intervence by měla odpovídat vývojovým stádiím zneužívání drog. Produktivní a 
kontraproduktivní formy nucení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027556 - ANAL 028106 
MAHONEY, Mark 
Aerosol-based drug test [Test na drogy na bázi aerosolu].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 124 - 127, 3 obr .  
 Sprej v balení 50 a 100 ml na prokazování drogy extáze (ecstasy - MDMA) používá v USA 
policie, FBI, pobřežní stráž, celní služba, pohraniční hlídky, aj. Použití testovací látky neničí 
stopy po droze. Po nastříknutí se přítomnost drogy v malém množství vzorku projevuje 
purpurovým zabarvením. Podrobnosti o složení a použití soupravy Meth-Test. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027628 - ANAL 029021 
MARTINEC, Tomáš 
Klient v síti z pohledu represe.  
In: Policista. - 2002, č. 2, příloha.  
Trvale rostě počet problémových uživatelů drog. V roce 2000 byl tento nárůst nejvyšší za 
posledních pět let, zejména ve věkové skupině 15 - 19 letých. Klienti jsou málo a v mnoha 
případech nejsou vůbec motivováni k drogové abstinenci, ke změně postojů a názorů. Dvojí 
strategie prevence a represe. Alternativní tresty, prvky probace a mediace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027495 - ANAL 028950 
NERAD, J.M. - NERADOVÁ, L. 
Problematika závislostí na dvacátém devátém kongresu Nizozemské psychiatrické 
společnosti. Rorrerdam, 4.-6. dubna 2001.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 294, 297 - 298.  
Akce: Závislost [kongres]. Rotterdam (NIZOZEMÍ), 04.04.2001-06.04. 2001.  
Problematika závislostí na kongresu v Rotterdamu. Referáty o problematice drog, programů 
a léčby. Závěr.  
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
027492 - ANAL 028947 
NEŠPOR, Karel 
Dětské oběti alkoholu v České republice.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 281 - 282, 2 tab., lit. 3.  
Nárůst spotřeby alkoholu u dětí a dospívajících. Zneužívání alkoholu u dětí a mládeže s 
sebou nese četná nebezpečí včetně zvýšení rizikových faktorů ve vztahu, k jiným drogám, 
rychlého rozvoje závislosti, otrav, násilí a trestné činnosti. Alkohol se podílí na otravách a 
vzniku úrazů. Statistiky. Závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
027496 - ANAL 028951 
NEŠPOR, Karel 
Konference ministrů "Mladí lidé a alkohol", Stockholm, 19.-21.2.2001. 
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 295 - 297.  
Akce: Mladí lidé a alkohol [konference]. Stockholm (ŠVÉDSKO), 19.02. 2001-21.02.2001.  
Tato konference se konala pod záštitou Světové zdravotnické organizace, švédské vlády a 
Evropské Unie. Projevy, které zazněly na konferenci. Během konference se dopracoval a 
schválil dokument "Deklarace o mladých lidech a alkoholu". Závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
027493 - ANAL 028948 
NOVOTNÝ, V. 
Problematika závislostí na 154. výročnom kongrese APA (New Orleans, 2001).  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 264, 287 - 288, lit. 3.  
Akce: Alkoholismus a bipolární porucha [kongres]. New Orleans (USA),  06.05.2001.  
Dne 6.5.2001 se konal kongres v New Orleans na téma "Alkoholismus a bipolární porucha". 
Seznámení s některými přednáškami účastníků, kteří se zúčastnili kongresu. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
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027494 - ANAL 028949 
PODMAJERSKÝ, P. 
Záverečná správa z projektu "ozdravenie rodiny a jednotlivcov při drogových závislostiach".  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 36, 2001, č. 4 - 5, s. 289 - 293.  
Stručná reakce cílových skupin. Zhodnocení práce a technické zabezpečení. Vliv výsledků 
projektu. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
027626 - ANAL 029019 
Příspěvky přednesené na 7. Mezinárodní konferenci Společnosti pro návykové nemoci. 
Klient v síti - přesahy.  
In: Policista. - 2002, č. 2, příloha.  
Text příspěvku 1. náměstka ministra vnitra, který přednesl na 7. Mezinárodní konferenci 
Společnosti pro návykové nemoci. Základní východiska pro strategii Ministerstva vnitra v 
oblasti protidrogové politiky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027523 - ANAL 028973 
WILCZEK, Hanuš - HESS, Ladislav - POPOV, Petr 
Methadon - použití v substituční léčbě závislosti na opioidech.  
In: Remedia. - 11, 2001, č. 6, s. 438 - 442, 3 obr., 1 tab., lit. 11.  
 Methadon je agonista u opiátových receptorů, který má 2x silnější analgetický účinek než 
morfin. I když se methadon používá k tlumení bolesti nejrůznějšího původu pro svůj dlouhý 
biologický poločas, v současné době je využíván především v substitučním methadonovém 
programu při léčbě závislých na opioidech. Chemické a fyzikální vlastnosti. 
Farmakodynamické vlastnosti. Farmakokinetika. Další možnosti substituční léčby. 
Předávkování methadonem. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
027501 - ANAL 028955 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Domácí násilí: Naléhavé problémy, prevence a intervence v ČR.   
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 10, 2001, č. 4, s. 5 - 8, 2 obr .  
 Problematika domácího násilí. Současný přístup k domácímu násilí. Zásady, ze kterých by 
měla vycházet prevence a intervence v případech domácího násilí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027451 - ANAL 027189 
Desatero o domácím násilí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - prosinec 2001, s. 12.  
Uvedeno desatero o domácím násilí, vyplývající z reprezentativního sociologického 
výzkumu, který uskutečnil STEM pro Bílý kruh bezpečí a Philip Morris ČR v květnu 2001 a 
dotazníkového šetření Bílého kruhu bezpečí z let 1999 - 2001. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027441 - ANAL 028915 
DLOUHÝ, Michal 
Zločinci z povolání... Lupiči pokladen.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 58 - 61.  
Pokračování z čísla 4/2001 o zločincích z povolání - lupiči pokladen. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027454 - ANAL 027192 
FRANKOVÁ, Zuzana 
Linka DONA - linka pomoci obětem domácího násilí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - prosinec 2001, s. 30 - 31.  
Informace o nově zřízené Lince DONA, která působí v celostátním měřítku a pomáhá 
obětem domácího násilí. Několik statistických údajů za 2 měsíce činnosti Linky. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027503 - ANAL 028957 
FRANKOVÁ, Zuzana 
Linka DONA - linka pomoci obětem domácího násilí.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 10, 2001, č. 4, s. 12 - 13, 2 grafy.  
Od září 2001 funguje v ČR nepřetržitém provozu a v celostátním měřítku Linka DONA, linka 
pomoci obětem domácího násilí. Těžiště práce Linky. Statistické údaje vytíženosti Linky. 
Formy násilí.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027497 - ANAL 027359 
GORIS, Peter 
Community Crime Prevention and the 'Partnership Approach': A Safe Community for 
Everyone? [Prevence kriminality v komunitě a tzv. partnerský přístup. Bezpečné společenství 
pro každého ?].  
In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 9, 2001, č. 4 , s. 447 - 457, lit. 30.  
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Prevence by neměla spočívat v pouhé kontrole a trestání problémových skupin. To vede k 
jejich izolaci, bez možnosti rehabilitace. Tato studie nabízí nový model bezpečnější 
komunity. Soustřeďuje se na vztah mezi sociálními institucemi a policejními organizacemi. Z 
tohoto vztahu vyplývají dva modely: konsenzuální a konfliktní. Z hlediska prevence 
kriminality je třeba preferovat posléze jmenovaný model. 
NL - eng: PA: jv/2002 
 
027452 - ANAL 027190 
JIRÁNEK, Radek 
Lichva v romské komunitě.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - prosinec 2001, s. 13 - 24.  
Definice lichvy podle trestního zákona a trestní sazba. Lichva v romské komunitě, kde je 
často spojena s násilným uplatňováním pohledávky, která může nabývat podoby jiné trestné 
činnosti. Tato varianta se označuje jako úžernictví. Kazuistika případů lichvy v romské 
komunitě. Sociální práce v etnicky a sociálně vyloučených komunitách a její orientace. 
Nejčastější oběti lichvy. Předprocesní fáze, vyšetřování a soudní líčení. Statistika trestního 
stíhání pro trestný čin lichvy podle §253 trestního zákona.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027505 - ANAL 028959 
KLOUBEK, Martin 
Trestná činnost páchaná na dětech.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 10, 2001, č. 4, s. 17 - 19, 1 obr.  
Trestná činnost páchaná na dětech má, jako jev vysoce společensky nebezpečný, z hlediska 
trestněprávního určité zvláštnosti, které jí od ostatních druhů trestné činnosti odlišují. 
Statistické hodnocení současného stavu kriminality páchané na dětech. Vysoká latence 
tohoto jevu. Role trestního práva. Trestní právo hmotné a ochrana dětí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027405 - ANAL 028881 
NÁCHODSKÝ, Zdeněk 
Devět zásad vlastního bezpečí.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 57 - 58.  
Obecné zásady osobní prevence při předcházení reálně nebezpečným situacím. Tyto 
zásady jsou základem obecných pravidel účinného jednání a chování. Přehled a 
charakteristika devíti zásad při nebezpečné situaci. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

 10 



027500 - ANAL 028954 
Násilí má mnoho tváří.  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 2, s. 8 - 11, 4 obr., 1 graf.  
Problematika násilí. Podle názoru odborníků prožíváme období velmi výjimečných 
agresivních projevů. Ve školách, na fotbalových stadionech, ve válečných konfliktech i na 
ulicích. Války, šikana, výchovné metody, týrané ženy. Rizikové faktory. Příčiny. Další vlivy. 
Prevence a léčení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027453 - ANAL 027191 
Nebezpečí požáru a děti.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - prosinec 2001, s. 25 - 27.  
Doporučení, jak vychovávat děti v oblasti požární ochrany, tzn. jak se má dítě chovat při 
požáru, v případě, že ucítí nebo uvidí kouř a co rozhodně nemá dělat. Co je to "domácí 
únikový plán?". 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027429 - ANAL 028903 
Ochrana rekreačních objektů.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 1, s. 30, 1 obr.  
Policejní prezident ČR vyhlásil rok 2002 z hlediska prevence za Rok ochrany rekreačních 
objektů. Dělení pachatelů do tří skupin. Ochrana rekreačních objektů. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027502 - ANAL 028956 
Rakouský model ochrany před násilním v rodině. Přel. a upr. Ludmila  Čírtková.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 10, 2001, č. 4, s. 9 - 11.  
Tři předpoklady strategie domácího násilí v Rakousku. Rakouský zákon na ochranu před 
násilím v rodině. V návaznosti na něj byl novelizován také zákon o policii a některé další 
zákony (např. o výkonu exekuce). Další reformy a doprovodná opatření. Dokončení v čísle 
1/2002. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027422 - ANAL 027354 
SCHNEIDER, Hendrik 
Bellum Justum gegen den Feind im Inneren? : Über die Bedeutung der 
verfassungsrechtlichen Verfahrensgarantien bei der "Bekämpfung" der organisierten 
Kriminalität [Spravedlivá válka proti vnitřnímu nepříteli? O významu ústavněprávních 
procesních záruk při potírání organizované kriminality].  
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In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 113, 2001, č. 3, s. 499 - 515, lit. 45.  
Organizovaná kriminalita v současném Německu, rozlišení vnitřní a tzv.importované 
kriminality. Konzervativní a moderní pojetí trestního práva procesního. Kritéria spravedlivé 
války (bellum justum) proti organizované kriminalitě. Autor se odvolává na scholastiky 
16.století, ale zejména na Tomáše Aquinského (1224-1274) a Augustina (354-430). Rozbor 
organizované kriminality z trestněprávního a filozofického hlediska.  
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027478 - ANAL 028091 
STRANDBERG, Keith 
A team approach to rape investigations [Týmový přístup k vyšetřování případů znásilnění].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 8, 20 - 24, 2 obr.  
Zkušenosti z týmové práce při vyšetřování případů znásilnění. Organizace specializovaných 
týmů SART a nástin pracovního postupu. Význam citlivého přístupu k oběti. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027547 - ANAL 028996 
Bankovní lupiči.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 5, s. 16, 4 obr.  
Přehled bankovních lupičů ve světě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027567 - ANAL 028109 
GARRETT, Ronnie 
The graying of America [Šednoucí a stárnoucí Amerika].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 56 - 61, 2 obr.  
 Údaje k perspektivě stárnoucího průměru populace a úkoly policie ve vztahu ke stárnoucím 
občanům v USA. Tabulky a údaje ze statistik pro r. 2010, 2020, 2030. Nástin celkové 
problematiky z hlediska policie, bezpečnosti a kriminality v budoucí americké společnosti.  
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027647 - ANAL 029038 
KAIZR, Patrik 
Senohrabské hajlování.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 7, s. 26 - 27, 8 obr.  
Neonacistický koncert v Senohrabech usvědčuje policii z liknavosti. Fotografie pořízené na 
tomto koncertě. Rasistické trestné činy v roce 2001 (trestné činy celkem, objasněnost 
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trestných činů). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027573 - ANAL 028111 
KNOX, Frank 
Clarifying Zero Tolerance [K vyjasnění pojmu nulová tolerance policie ].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 292 - 302, lit. 5.  
Pojem nulová tolerance na pozadí případů z praxe americké policie. Diskuze k vybraným 
případům. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027562 - ANAL 027199 
MARTINKOVÁ, Milada - MAREŠOVÁ, Alena 
Oběti trestné činnosti v České republice očima kriminologů.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 1, s. 2 - 8, 2 grafy.  
Z pohledu kriminologů je v ČR věnována obětem kriminality dosud jen velmi malá pozornost. 
Činnost nestátních organizací, které se zatím jako jediné problematikou obětí trestné činnosti 
více zabývají. Uvedeny příklady některých aktivit těchto organizací v  posledních letech. 
Grafy znázorňují počty napadených osob v letech 1990 - 2000 a následky napadení u 
evidovaných obětí kriminality v období 1996 - 2000 v ČR.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027613 - ANAL 027371 
MCFARLANE, John 
Corruption and the Financial Sector: The Strategic Impact [Korupce a finanční sektor. 
Strategický dopad].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2001, č. 1, s. 8 - 21, 1 tab., lit. 41.  
Korupce v nejrůznějších formách a její velmi vážný dopad na ekonomiku a politickou stabilitu 
zemí východní Asie a Austrálie. Zkušenosti z Japonska. Finanční krize v asijských zemích. 
Bylo možno krizi předvídat? Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027518 - ANAL 028968 
MIKA, Otakar J. 
Terorismus.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 18 - 19, 3 obr.  
Teroristické bombové útoky. Některé teroristické bombové útoky před 11. zářím 2001. 
Islámský terorismus. Chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus. Rizika 
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možnosti použití zbraní hromadného ničení teroristy. Boj proti terorismu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027586 - ANAL 028115 
NAYAK, Shri Giridhari 
Intensity and Impact Analysis of Insurgency/Extremism [Rozbor intenzity a dopadů nepokojů, 
násilí a extremismu].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 316 - 329, 4 obr., lit. 9.  
Příklady podceňování příznaků a nedostatku informací o narůstání násilných projevů 
extremismu ve společnosti (Sierra Leone, Kašmír, Čečensko, Indie apod.). Oblasti, které má 
bezpečnostní politika státu sledovat (včasné varování, rozsah možných masových  protestů, 
efektivnost uvažovaných protiopatření, akceschopnost bezpečnostních sil, oblasti zvláštního 
zřetele a sledování vládou). Doprovodná schéma a přehledy. Závěry. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027607 - ANAL 027370 
RAITHEL, Jürgen 
Ansätze zur Prävention von Kinderunfällen : Sind Kinderunfälle präventabel? [K prevenci 
dětských nehod. Lze předejít dětským dopravním nehodám?].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 1, s. 13 - 15, 1 obr..  
Dopravní nehody, při kterých je obětí dítě, vznikají ze dvou příčin: 1) Dopravní provoz a 
rizikové faktory, 2) Individuální chování dítěte. V obou sférách je možné a nutné podniknout 
rozsáhlá opatření, v prvém případě technická a legislativní, v druhém případě výchovná. Děti 
mají jen nepatrné znalosti o dopravním provozu, proto je nutné začít s výukou již v 
předškolním věku. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027587 - ANAL 028116 
SINGH, Satya Pal 
Tackling Maoist Violence [Arzenál maoistického násilí].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 330 - 342, lit. 24.  
Příklady působení militantního maoismu ve světě a jeho vývoz včetně doprovodného násilí 
na obyvatelstvu do méně rozvinutých a ekonomicky chudých zemí. Vývoz maoistické 
ideologie a problematika boje zvláště proti jejím militantním a kriminálním formám. Násilí vůči 
obyvatelstvu, zejména venkovskému. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
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027566 - ANAL 028108 
STREIT, Corinne 
Preventing child abuse in your community [Prevence zneužívání dětí v místní komunitě].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, 50 - 55, 2 obr.  
Děti jako svědci násilí, zneužívání a týrání. Podle amerického úřadu pro mladistvé a pro 
prevenci kriminality OJJDP je v USA na 10 mil. dětských svědků nebo obětí násilí. Přitom na 
2 mil. Mladistvých do 17 let trpí následnými traumaty a stresem. Možnosti a příklady postupu 
policie při prevenci, zejména z hlediska spolupráce s veřejností. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027548 - ANAL 028997 
TVARŮŽKOVÁ, Lucie 
Král lupičů s jemným vychováním.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 5, s. 14 - 17, 6 obr., 1 schéma, 1 tab.  
Případ "krále lupičů". S přepadáváním bank začal pachatel, když mu lichváři vyhrožovali, že 
jeho rodině vezmou střechu nad hlavou. Pachatel se sám přiznal k devíti vyloupeným 
finančním ústavům. Okresy, kde lupič působil. Skladba přepadení (1992 - 2001). Přehled 
přepadení (1992 - 2001). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027530 - ANAL 028979 
Vítejte v klubu evropských darebáků.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 4, s. 44 - 45, 6 obr.  
Evropská unie koncem roku 2001 zveřejnila soupis organizací a jednotlivců, s nimiž bude ve 
všech patnácti státech EU nakládáno jako s teroristy. Teroristé: Severní Irsko, Baskicko 
(Španělsko a Francie), Řecko, Blízký Východ. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
027564 - ANAL 027363 
ARMITAGE, S. - SAYWELL, S. - ROUX, C. - LENNARD, C. - GREENWOOD, P. 
The Analysis of Forensic Samples Using Laser Micro-Pyrolysis Gas Chromatography Mass 
Spectrometry [Analýza soudních vzorků použitím laserové mikropyrolýzy, chromatografie a 
spektrometrie].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 5, s. 1043 - 1052, 4 tab., 3 obr., lit. 17.  
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Podrobný popis všech materiálů, které byly zkoumány výše uvedenými metodami. 
Vyhodnocení všech získaných dat a porovnání výsledků. Příklady konkrétního využití v 
kriminalistice a soudních vědách. Závěr. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027589 - ANAL 027367 
CHO, Liling - REFFNER, John A. - GATEWOOD, Barbara M. - WETZEL, David L. 
Single Fiber Analysis by Internal Reflection Infrared Microspectroscopy [Analýza textilních 
vláken pomocí reflekční infračervené mikrospektroskopie].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 6, s. 1309 - 1314, 2 tab., 11 obr., lit. 14.  
Výhody této metody, známé pod názvem ATR, a možnosti jejího použití v případech, kdy jiné 
metody selhávají nebo nejsou vhodné. Druhy zkoumaných vláken, analýza povrchu a 
metody zkoumání. Vyhodnocení výsledků. Některá vlákna je možno zkoumat metodou ATR 
v kombinaci s dalšími metodami. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027440 - ANAL 028914 
ČAPEK, Stanislav - PIVODOVÁ, Jitka 
Semtex do Německa nedojel.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 15 - 20, 6 obr.  
Případ prodeje trhaviny Semtex na zahraničním "černém" trhu. Seznámení s výbušninou. 
Popis případu a charakteristika pachatelů. Expertizní zkoumání. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027557 - ANAL 027361 
KAGE, Shigetoshi - KUDO, Keiko - KAIZOJI, Akiharu 
A Simple Method for Detection of Gunshot Residue Particles from Hands, Hair, Face, and 
Clothing Using Scanning Electron Microscopy/Wavelength Dispersive X-ray (SEM/WDX) 
[Jednoduchá metoda zjišťování částic zbytků po výstřelu zkoumáním vzorků z rukou, vlasů, 
obličeje a oděvu použitím elektronové snímací mikroskopie / vlnové disperzní rentgenové 
analýzy].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 4, s. 830 - 834, 4 obr., lit. 10.  
Při výzkumu jsme použili adhesivní aluminiové plátky. Analýza byla rozdělena do tří etap. 
Závěrem uvádíme možnost aplikace této metody na čtyřech konkrétních případech. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027483 - ANAL 028093 
KANABLE, Rebecca 
Choosing a laboratory information management system [Výběr laboratorního informačního a 
řídícího systému].  

 16 



In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 8, s. 38 - 43, 3 obr.  
Instalace řídícího informačního systému pro laboratoře policejní kriminalistiky a trestního 
soudnictví v USA. Přínosy a ukázky funkcí systému pro pohotovou přehlednou evidenci 
zpracovaných věcných důkazů v depozitu, předávání datových a grafických informací v síti a 
pro řízení vlastních expertních prací laboratoře. Důraz na projektování systému s ohledem 
na specifika laboratoře. Postup procesu projektování a přípravy a doporučované technologie. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027553 - ANAL 028103 
KANABLE, Rebecca 
Getting close [Přiblížit se fotosnímkem].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 82 - 88, 6 obr.  
K vyhotovování detailních (makro)snímků pro kriminalistiku, vyšetřování a trestní soudnictví. 
Příklady z práce speciálních fotolaboratoří v USA. Techniky zhotovování detailních fotografií. 
Výhody a limity digitálního obrazu a automatiky při snímkování. Z postupů, vybavení a 
přípravy fotospecialistů. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027563 - ANAL 027362 
LINCH, Charles A. - WHITING, David A. - HOLLAND, Mitchell M. 
Human Hair Histogenesis for the Mitochondrial DNA Forensic Scientist [Histogeneze lidských 
vlasů pro analýzu mitochondriální DNA v soudních vědách].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 4, s. 844 - 853, 7 obr., lit. 30.  
Analýza mitochondriální DNA z lidských vlasů se ukázala jako velmi cenná při mikroskopii 
vlasů, když nukleární rozbor DNA je nemožný. Specialisté na DNA však často nejsou 
obeznámeni s mikroskopií a embryologií vlasů. Tato studie je pokusem o syntézu těchto 
dvou oblastí, což je důležité zvláště dnes, kdy se analýza mitochondriální DNA stále více 
uplatňuje v soudních vědách.  
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027590 - ANAL 027368 
MORIYA, Fumio - HASHIMOTO, Yoshiaki 
Potential for Error when Assessing Blood Cyanide Concentrations in Fire Victims [Potenciální 
omyly při určování koncentrace kyanidu v krvi obětí požáru].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 6, s. 1421 - 1425, 1 tab., 5 obr., lit. 16.  
Kyanid by zjišťován pomocí chromatografie. Výsledky pitvy. Použití pokusné metody na 
králících. Vliv obsahu methemoglobinu (MetHb), saturace carboxyhemoglobinu (COHb), 
okolní teploty, intervalu od doby úmrtí, věku a fyzické kondice oběti. Závěr: Toxický efekt 
kyanidu na oběť požáru nemůže být posuzován jen podle koncentrace v krvi. 
USA - eng: PA: jv/2002 
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027529 - ANAL 027360 
REARDON, Michelle R. - MACCREHAN, William A. 
Developing a Quantitative Extraction Technique for Determining the Organic Additives in 
Smokeless Handgun Powder [Vyvinutí kvantitativní extrakční techniky k určení organických 
přísad v bezdýmném střelném prachu].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 4, s. 802 - 807, 1 tab., 5 obr., lit. 26.  
Analýza organických přísad ve střelném prachu a vyvinutí spolehlivé metody pro přesnější 
měření. Dvě techniky extrakce a porovnání výsledků. Při použití kapilární elektroforézy může 
být výsledek získán za necelou hodinu. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027555 - ANAL 028105 
STREIT, Corinne 
The hidden message in handwriting [Skryté poselství ručně psaného písma].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 96 - 101, 3 obr. 
 Dlouhodobý výzkum možností analýzy rukopisu prostředky výpočetní techniky vede Dr. 
Shihari na univerzitách státu New York, USA. Rozdílnosti rukopisů. Postupy a přístroje - 
stereoskopické mikroskopy, elektronický detektor Mylar, aj. Grant na vývoj software poskytl v 
r. 1999 národní institut soudnictví NIJ ve výši 450 tis. USD. Dosažené výsledky a další 
výzkum. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027447 - ANAL 028920 
TICHÝ, Jaroslav 
Na pomoc... Fotografická dokumentace místa činu.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 71 - 72.  
Seznámení s fotografickou dokumentací místa činu. Administrativní zpracování fotografické 
dokumentace. Topografické dokumentace. Náčrtek a plánek. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027583 - ANAL 027366 
WIGGINS, Kenneth A. 
Forensic Textile Fiber Examination Across the USA and Europe [Metody soudního zkoumání 
textilních vláken v USA a Evropě].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 6, s. 1303 - 1308, 13 tab., lit. 4.  
Přehled činnosti kriminalistických laboratoří, zabývajících se výzkumem textilních vláken v 
USA a v Evropě v 90.letech. Technické vybavení laboratoří, personál a jeho kvalifikace, 
kontrola kvality. Výsledek ukázal, že tento obor je v Evropě více rozvinut než v USA, 
přestože v USA je kladen větší důraz na přístup k nejnovější odborné literatuře. Evropské 
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laboratoře jsou však schopny rychleji modernizovat stávající technické vybavení. Závěr. 
Perspektivy tohoto oboru v kriminalistice. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027571 - ANAL 027364 
WILLIAMS, G. - MCMURRAY, N. - WORSLEY, D.A. 
Latent Fingerprint Detection Using a Scanning Kelvin Microprobe [ Zjišťování latentních 
otisků prstů použitím Kelvinova snímacího aparátu].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 5, s. 1085 - 1092, 6 obr., lit. 28.  
Elektrochemická interakce mezi latentními otisky prstů a kovovým povrchem. Použité 
materiály, metody, výsledky a diskuse. Přednosti této metody. Závěr. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027479 - ANAL 028092 
YATES, Tom 
MSP forensic division gets a new home [Kriminalistické oddělení policie státu Michigan v 
novém objektu].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 8, s. 34 - 38, 4 obr.  
K systému práce v nové laboratoři kriminální policie a soudních expertiz při státní policii 
Michigan, USA. Vybavení objektu, výkony, personální zajištění, postupy a technologie 
zavedená na 7 specializovaných laboratorních pracovištích. Náklady a perspektivy.  
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027542 - ANAL 028991 
CHMELÍK, Jan 
Vybrané kolizní situace v provozu na pozemních komunikacích standardní otázky 
znaleckého zkoumání.  
In: Soudní inženýrství. - 12, 2001, č. 5, s. 231 - 240, lit. 27.  
Základní kolizní situace v silniční dopravě, které jsou nejčastější příčinou vzniku silničních 
dopravních nehod. Technické příčiny vzniku kolizních situací. Řešení z pohledu technického, 
znaleckého i právního. Ohrožení a omezení účastníků silničního provozu. Dopravní nehody 
za účasti chodců. Zásady pro kladení otázek znalcům. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027458 - ANAL 028924 
HLAVÁČEK, Jan - KOLÁŘ, Pavel 
Celosvětové setkání představitelů forenzní vědy v Lyonu.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 3 - 5, 3 obr.  
Akce: Přehled o vývoji jednotlivých kriminalistických expertizních oborů [mezinárodní 
kriminalistické sympozium]. Lyon (FRANCIE), 15.10. 2001-19.10.2001.  
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Dne 15.-19. října 2001 se uskutečnilo v Lyonu 13. Mezinárodní kriminalistické sympozium 
Interpolu. Hlavním úkolem sympozia bylo poskytnout přehled o vývoji jednotlivých 
kriminalistických expertizních oborů za poslední tři roky. Informace ze sympozia. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027459 - ANAL 028925 
HLAVÁČEK, Jan - KOLÁŘ, Pavel 
Anglický způsob organizace forenzních institucí nutí k zamyšlení.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 52.  
Činnost výkonné agentury britského ministerstva vnitra - Forensic Science Service (FSS), 
které vzniklo před deseti lety. Při příležitosti 10. výročí FSS, byl zorganizován dvoudenní 
seminář, který byl zaměřen na prezentování výzkumu a vývoje v oblasti kriminalistiky 
organizovaném v FSS. Čtyři oblasti výzkumu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027541 - ANAL 028990 
KAPLÁNEK, Aleš 
Brzdění osobních vozidel ve vztahu k zanechaným stopám na různých druzích povrchů.  
In: Soudní inženýrství. - 12, 2001, č. 5, s. 241 - 256, 17 obr., 6 schéma, lit. 5.  
Analýza nehodových dějů. Při analýze nehodových dějů se různými metodami soudního 
inženýrství zkoumá chování účastníků v průběhu nehodového děje. Metodika a měření. 
Měření středního plného brzdného zpomalení: Praktická část. Shrnutí získaných poznatků. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
027531 - ANAL 028980 
DEYL, Daniel 
Pozor! Nepřítel naslouchá!  
In: Týden. - 9, 2002, č. 4, s. 22 - 23, 6 obr.  
Problematika odposlechu telefonů. Odposlechy jsou špatně zajištěné proti zneužití. Většina 
odposlechnutých hovorů se ukládá na paměťové karty, odkud se dají kdykoli vyvolat. 
Bezpečnostní prověrky NBÚ. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027516 - ANAL 028099 
GARRETT, Ronnie 
Going K-9 is not as easy as you think [Výcvikový program K-9 není tak snadný, jak se 
domníváte].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 26 - 30, 4 obr.  
K organizaci, účasti a průběhu programu výcviku psovodů a služebních psů K-9 ve středisku 
Tacoma (Washington, USA). Zásady účasti a základní předpoklady pro absolvování 
policejního výcviku. Speciální úkoly a poslušnost a spolehlivost cvičených psů. Po 
absolvování tohoto základního kurzu následuje další nejméně 12h výcvik měsíčně v 
jednotce. Další doporučení. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027565 - ANAL 028107 
GERBER, Greg 
Local-motive [Místní dění a motivace].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 40 - 49, 4 obr. 
 Poznatky z policejní práce zaměřené na spolupráci s místní veřejností z různých policejních 
oddělení v USA. Vytváření týmů, např. CAT, COG a dalších v různých oblastech součinnosti 
v místě. Body projektu CAPE, zaměřeného na spoluvytváření pozitivního životního prostředí. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027455 - ANAL 028087 
HAYES, Colin 
Some Throughts on the Ethics and Practices of Public Inquires Into Policing in Canada [K 
veřejné kontrole praktik a etiky policejního vyšetřování v Kanadě].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 3, s. 216 - 219, lit. 5.  
Poznatky bývalého náčelníka policie v kanadské provincii Ontario. Problematika kontroly 
postupů policie veřejností. Některé procesní podrobnosti. Náklady. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027471 - ANAL 028937 
HILBURGER, Víťa 
Brazílie.  
In: Policista. - 2002, č. 1, s. 26 - 27, 9 obr.  
Návštěva policejní akademie v Brazílii. Struktura a organizace policejních složek v Brazílii. 
Studijní náplň na akademii. Život na akademii. Výzbroj a vybavení policistů. Po přijetí k policii 
musí každý uchazeč projít zhruba ročním výcvikem. Návštěva útvaru speciálních operací. 
Organizace útvaru. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027468 - ANAL 028934 
LINHARTOVÁ, Dagmar 
Otázky pro... pplk. Martina Kotlana, náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou 
policii.  
In: Policista. - 2002, č. 1, s. 6, 1 foto.  
Struktura Policie ČR. Ochranná služba ČR. Úkoly a činnost ochranné služby PČR. 
Kompetence a oprávnění ochranné služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027406 - ANAL 028882 
MACEK, Pavel 
Obecní (městské) policie? Ano!  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 1, s. 12, 14, 1 obr.  
Historie obecní policie. Výhody obecní a městské policie. Činnost Městské policie hl. m. 
Prahy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027416 - ANAL 028891 
NOVÁK, František 
Nahlédnutí za Velkou zeď.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 34 - 36.  
Historie ochrany bezpečnosti a majetku v Číně. Nárůst privátních bezpečnostních služeb v 
Číně. Základ bezpečnostní struktury státu tvoří policie a jim podobné státní bezpečnostní 
mechanismy. Organizace a struktura. SBS. Společenské reformy a změny bezpečnostního 
klimatu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027470 - ANAL 028936 
NOVÁK, František 
Rusko.  
In: Policista. - 2002, č. 1, s. 30 - 31, 2 obr.  
Soukromé bezpečnostní služby v Rusku. Historie a vývoj SBS v Rusku. Spolupráce 
bezpečnostních agentur s policisty. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027476 - ANAL 027357 
Steigende Gewalt gegen Polizei ist ein europäisches Problem [ Vzrůstající násilí proti policii 
se stává evropským problémem].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 1, s. 10 - 11, 1 foto.  
Akce: Violence Against Police Officers [konference]. Bonn - Windhagen (NĚMECKO), 
12.2001.   
Jaké jsou společenské důvody výše uvedeného jevu? Jak může technika a výzbroj přispět k 
lepší ochraně policistů? Je nutno vyvíjet novou strategii ochrany policistů a jestli ano, bude 
veřejnost tuto strategii akceptovat? Tyto a podobné otázky byly diskutovány na mezinárodní 
konferenci UISP (Union Internationale des Syndicats de Police) v prosinci 2001 za účasti 
zástupců téměř všech evropských zemí. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027513 - ANAL 028098 
STRANDBERG, Keith 
Setting up an air unit [Výstavba letecké policejní jednotky].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 20 - 25, 4 obr.  
Efektivita a přednosti vrtulníkové policejní jednotky podle zkušeností policie pro aglomeraci 
Oklahoma a některých dalších policejních okrsků v USA. Údaje k nákladovosti, provozování 
a výběru úkolů, personálu a vrtulníkového parku s ohledem na specifiky prostředí. Kalkulace 
a přínosy. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027443 - ANAL 028917 
STRAUS, Jiří 
Katedra kriminalistiky Policejní akademie ČR.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 40 - 42, 2 obr.  
Vznik Policejní akademie ČR. Hlavní poslání PA. Bakalářský a magisterský studijní program. 
Seznámení s katedrou kriminalistiky na PA. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027568 - ANAL 028110 
VRIES, M.S. de - ZIJL, A.H. van der 
Quality, Trust and Authority from the Perspective of Community Policing [Kvalita, důvěra a 
autorita v perspektivě policejní práce ve vztahu k občanům].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 279 - 291, 2 obr., lit. 6.  
Hodnocení dánské policie z hlediska její činnosti zaměřené na práci s veřejností. Oblasti 
zefektivnění policejní práce. Charakteristika a praxe činnosti policie zaměřené na spolupráci 
s veřejností. Výsledky a vnější i vnitřní souvislosti práce s veřejností. Shrnutí zkušeností z 
regionů za 90. léta.  
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027456 - ANAL 028088 
WEISS, Jim - DRESSER, Mary 
Policing the Land of the Midnight Sun [Policejní práce v zemi půlnočního slunce].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 3, s. 220 - 228, lit. 5.  
K úkolům a činnosti policie v severských evropských zemích. Bezpečnostní a policejní 
systém ve Finsku. Organizační členění a stručná charakteristika policejních složek. Na rozdíl 
od jiných severských zemí (kde policie spadá pod ministerstvo spravedlnosti) řídí finskou 
policii ministerstvo vnitra. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027469 - ANAL 028935 
Základní policejní terminologie anglicko-česká.  
In: Policista. - 2002, č. 1, příloha.  
Přehled základní policejní terminologie anglicko-české. Zpracováno v roce 2001 pro výuku 
policejní tématiky na školách MV ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027624 - ANAL 029017 
Bude Europol evropskou FBI?.  
In: Policista. - 2002, č. 2, s. 12, 1 obr.  
Zřízení nové protiteroristické operační jednotky při Europolu. Vypracování situační analýzy o 
síti Al-Kajdá. Rozhovor s německým šéfem Europolu Jürgenem Storbeckem o práci a sbírání 
dat Europolu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027580 - ANAL 028113 
HAYES, Colin 
Policing Changes in Ontario [Změny v policejní práci v kanadské provincii Ontario].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 309 - 311, lit. 5.  
Údaje k reorganizaci policie v kanadském Ontariu. Postupné snižování počtu policejních 
služeben a změny od r. 1977 podle zákonné úpravy regionální vlády. Diskuze a názory. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027623 - ANAL 029016 
LIŠKA, Přemysl 
Hodnocení pracovního výkonu.  
In: Policista. - 2002, č. 2, s. 6 - 7, 2 obr.  
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Podle zákona o Policii ČR a zákona o služebním poměru jsou vedoucí pracovníci povinni 
hodnotit výsledky práce. Průzkumy na úrovni okresů. Průzkumy bude řídit pražské Centrum 
pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Dalším rysem 
zaváděného systému je skutečnost, že zejména při hodnocení jednotlivců je výrazně 
komunikativní. Půjde o dialog mezi hodnoceným policistou a jeho přímým nadřízeným. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027637 - ANAL 029028 
MACEK, Pavel 
Pojem policie a jeho historický vývoj.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 12.  
Pojem policie. Prvopočátky vzniku policie. Pojem policie v činnostním slova smyslu. Pojem 
policie v dnešní době. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027605 - ANAL 028123 
ROGERS, Donna 
CAD selection 101.  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 120 - 127, 4 obr.  
Počítačové vybavení policejních dispečinků CAD vhodným software. Poznatky z policejních 
obvodů na Floridě i jinde v USA. Problém výběru a sestavení vhodných modulů, rozhraní pro 
dostatečnou interoperabilitu a instalace kompaktního integrovaného systému počítačové 
podpory operativní reakce na oznamované případy (služby policie, hasičů, první pomoci 
apod.). Rozvoj CAD. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027638 - ANAL 029029 
TÉGL, Patrik 
Znáte se? Co vše odhalí test u psychologa.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 16.  
Psychickou způsobilost pro přijetí do řad policie posuzuje odborný psycholog. Smí používat 
vyzkoušené metody, které valorizují a vydávají speciální organizace. Podmínky výběru 
uchazečů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027639 - ANAL 029030 
TÉGL, Patrik 
Nehledáme supermany....  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 16, 2 obr.  
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Psychologický profil ideálního policisty. Podle názoru psychologů z Policejní akademie, 
neexistuje z psychologického hlediska vzorový policista. Je to dáno rozmanitostí policejní 
práce, která klade na policisty v různých pozicích různé nároky. Základní body předpokladů 
pr práci u policie z psychologického hlediska. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027640 - ANAL 029031 
TÉGL, Patrik 
Tým je základ.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 17, 1 obr.  
Výběr do zásahové jednotky. Výcvik u zásahové jednotky. Testy střelby a fyzické zdatnosti. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027579 - ANAL 028112 
WEISS, Jim - DRESSER, Mary 
Cleaninig Up the City [Očista města od kriminality].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 303 - 308.   
Úsilí floridské policie o zamezení kriminality v centru lidnatého a rekreanty oblíbeného města 
St Petersburg po vzoru opatření bývalého starosty New Yorku Guilianiho, který v tažení proti 
kriminalitě byl velice úspěšný. Bezpečnostní problematika města, sociální podpora a problém 
bezdomovců. K činnosti speciálního policejního týmu. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027534 - ANAL 028983 
ZUKAL, Jiří 
Finsko a regionální politika Evropské Unie.  
In: Veřejná správa. - 12, 2002, č. 1 - 2, s. 46 - 48, 3 obr., 1 tab.  
Regionální politika v EU a ve Finsku. Ve Finsku má regionální politika v kompetenci 
ministerstvo vnitra. Ministerstvo řídí dva ministři. Rozdělení prostředků Strukturálních fondů 
mezi členské státy EU. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 
027489 - ANAL 027358 
BOUTELLIER, Hans 
The Convergence of Social Policy and Criminal Justice [Konvergence sociální politiky a 
trestního soudnictví].  
In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 9, 2001, č. 4 , s. 361 - 380, lit. 19.  
Kriminalita jako problém místní sociální politiky. Vztah mezi bezpečnostní a sociální politikou. 
Bezpečnost jako důležitý bod sociální politiky v posledních desetiletích. Autor navrhuje nový 
model lokální bezpečnostní politiky. Stručný přehled programů, které již v Nizozemsku 
existují. Diskuse o styčných bodech trestní a sociální politiky. 
NL - eng: PA: jv/2002 
 
027473 - ANAL 027356 
HRUSCHKA, Joachim 
Bestrafung des Täters trotz Rechtfertigung der Tat? [Potrestat pachatele, i když je jeho čin 
ospravedlněn?].  
In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 113, 2001, č. 4, s. 870 - 884, lit. 33.   
Čtyři konkrétní příklady výše uvedeného problému. 1) Případ zabití v nutné sebeobraně, kdy 
však soud rozhodl, že pachatel kritickou situaci sám zavinil a mohl předvídat, že k ní dojde. 
Byl odsouzen pro zbytečné zabití. 2) Případ, kdy podnapilý lékař řídil vůz, když byl povolán k 
pacientovi, který byl v nebezpečí života. Rozbor dalších dvou podobných případů. Kritika 
soudních rozhodnutí. Záměna porušovacích a ohrožovacích deliktů. Odkaz na současné 
zákony a možnost (nebo nemožnost) jejich aplikace v daných případech. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027428 - ANAL 028902 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 1, s. 10.  
Dokončení z čísla 12/2001. Stížnosti mohou k tomu k tomu oprávněné osoby napadnout 
všechna usnesení vyšetřovatele. Lhůta k podání stížnosti. Právní zástupce a stížnosti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027457 - ANAL 028089 
KNOX, Francis 
Three Concepts of Justice [Tři koncepce a pojetí soudnictví].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 3, s. 229 - 236, lit. 8.  
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Pojem práva a systémy výkonu spravedlnosti v dějinách. Pohled na zločin a trestní postih. 
Poznámky k zásadám a výkonu anglosaského, římského a islámského práva a příklady 
řešení práva v současnosti. K teoretickým základům právního rozhodování. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027449 - ANAL 028922 
KROULÍK, Pavel - MLADOVÁ, Marie 
Novely.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 21 - 26, lit. 6.  
Dnem 1.1.2002 nabývá účinnosti novela tří zákonů veřejného práva, a sice trestního zákona, 
trestního řádu a novela zákona o Policii ČR, provedená zákonem č. 265/2001 Sb. v této 
souvislosti zakotvuje zákon č. 265/2001 i dílčí změny zákona o Veřejném ochránci práv, 
zákona o přestupcích a zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. 
Zásadní změny trestního zákona, trestního řádu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027448 - ANAL 028921 
MALÝ, Karel 
Kde je hranice nutné obrany?  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 7 - 14, 4 obr.  
Seznámení s paragrafem 13 tr. zákona o nutné obraně. Případ, kdy při řešení přestupku na 
úseku ochrany životního prostředí se dostala dvojčlenná policejní hlídka do konfliktu s 
občanem SRN. Popis případu. Rekonstrukce. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027450 - ANAL 028923 
MALÝ, Miroslav - TROJÁČEK, Jiří 
Policejní informátoři.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 27 - 33.  
Využitelnost operativně pátracího prostředku - osoby jednající ve prospěch služby kriminální 
policie, útvaru inspekce a dalších složek policie. Právní úprava institutu informátora. Předmět 
a obsah spolupráce s informátory. Návrhy legislativních změn týkajících se problematiky 
informátorů. Informátor v novele trestního řádu. Informátor a utajované skutečnosti. 
Psychologické aspekty spolupráce s informátory. legislativní a organizační opatření k využití 
informátora. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027504 - ANAL 028958 
MEJZLÍK, Jan 
Novela trestního řádu a postavení poškozeného.  

 28 



In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 10, 2001, č. 4, s. 14 - 15.  
Od 1.1.2002 má poškozený nová práva. Změny v této novele.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027475 - ANAL 027193 
MUSIL, Jan 
Schémata k novele trestního řádu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 1, s. 15 - 20.  
Pro usnadnění pochopení některých základních změn novely trestního řádu, která byla 
uskutečněna zákonem č. 265/2001 Sb., používá autor v článku přehledných schémat. Týkají 
se některých termínů používaných k označení postupů při odhalování a stíhání trestných 
činů, časového postupu odhalování a objasňování trestných činů, postupu před zahájením 
trestního stíhání, postupu při vyšetřování, zkráceného přípravného řízení, výpovědi osob v 
postupu před zahájením trestního stíhání, výpovědí osob ve vyšetřování, výpovědí osob v 
postupu před zahájením trestního stíhání ve zkráceném přípravném řízení a lhůt v 
přípravném řízení. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027418 - ANAL 028893 
Ochrana informací, dat, telekomunikačních a počítačových systémů - jeden z velmi 
důležitých směrů komerčního podnikatelského obranného zpravodajství.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 53 - 56.  
Pokračování z čísla 5/2001. Pojem a charakteristické znaky tajemství. Pojem utajovaných 
skutečností podle platných právních předpisů. Platná právní úprava utajovaných skutečností. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027445 - ANAL 028919 
ORSÁG, Marek 
Jak dál v zákonném omezování osobní svobody?  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 43 - 47.  
Problémy s praktickou aplikací institutu omezení osobní svobody osoby, která byla přistižena 
při trestním činu nebo bezprostředně poté, podle ust. paragrafu 76 odst. 2 tr. řádu. 
Poznámky recenzentů.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027506 - ANAL 028960 
Probační a mediační služba České republiky.  
In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 10, 2001, č. 4, s. 19 - 29, 1 obr.  
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Probační a mediační služba vznikla schválením zákona č. 257/2000 Sb., jako součást 
systému trestní justice v CR. Úkoly Probační a mediační služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027408 - ANAL 027353 
VEST, Hans 
Humanitätsverbrechen - Herausforderung für das Individualstrafrecht? [Zločiny proti lidskosti. 
Výzva pro individuální trestní právo ?].  
In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenchaft. - 113, 2001, č. 3, s. 457 - 498, lit. 162.   
Zločiny proti lidskosti, vymezení pojmu a definice. Rozsah pojmu. Netýká se jen válečných 
zločinů. Zločiny proti civilnímu obyvatelstvu. Právní problémy s klasifikací a skutkovou 
podstatou těchto zločinů. Genocida z právního hlediska. Otázka spoluúčasti na zločinech 
proti lidskosti. Problém individuální odpovědnosti. Závěr. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027442 - ANAL 028916 
VIKTORYOVÁ, Jana - ŠTEFFEK, Jozef - NESVADBA, Antonín 
Vyšetřování trestných činov korupcie.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 53 - 57.  
Přehled možných procesních úkonů při dokazování a stíhání činnosti korupce ve Slovenské 
republice. Metodický postup při vyšetřování trestného činu korupce. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027472 - ANAL 027355 
WESSLAU, Edda 
Gefährdungen des Datenschutzes durch den Einsatz neuer Medien im Strafprozess 
[Ohrožení ochrany dat nasazením nových médií v trestním procesu].  
In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 113, 2001, č. 4, s. 680 - 708, lit. 89.  
Akce: Strafrechtslehrertagung [konference]. Passau (NĚMECKO), 25.05. 2001.  
Kontrola telefonních rozhovorů a komunikace, oprávněnost takové kontroly a z toho 
vyplývající právní problémy. Mobilní telefony představují další kapitolu tohoto problému. 
Přístup ke zprávám, které byly uloženy pomocí e-mailu nebo mail-boxu. Ochrana těchto  
dat.Nedovolené sledování dat na internetu. Metody strategického dozoru a zpracování 
informací při trestním procesu. Ohrožení regulérnosti trestního procesu. Závěr. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
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27511 - ANAL 028096 
DONOFRIO, Andrew 
Subpoena power [Předvolání k soudu].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 8, s. 76 - 82, 1 obr.  
Soudní vyšetřování případů počítačové kriminality a pravomoce amerických soudů k 
předvolání zúčastněných osob. Protokol internetové sítě IP a legalita bází informací 
poskytovatelů služeb internetu ISP. Provozování Online v USA (AOL) na internetu jako 
nejrozšířenější sítě (v USA více než 22 mil. registrovaných členů a další 3 mil. V zámoří). 
Příklady zneužití sítě a uplatnění zákona k předvolání k soudu. Postupy vyšetřování. 
Provozování el. pošty. Dokončení z č. 7.  
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027535 - ANAL 028984 
HOVORKA, Michal - NEUMANN, Jan 
Příprava nového zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů.  
In: Veřejná správa. - 12, 2002, č. 3, příloha.  
Hlavním cílem nově připravované české legislativy na ochranu ovzduší, především přípravy 
návrhu nového zákona o ovzduší, je transpozice relevantních platných právních předpisů 
Evropského společenství a vytvoření rámce pro transpozici předpisů nových. Úkoly 
jednotlivých ministerstev. 
 CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027532 - ANAL 028981 
KODRIKOVÁ, Zuzana 
Veřejná správa a ochrana pokojného stavu.  
In: Veřejná správa. - 12, 2002, č. 1 - 2, s. 20, 45, 1 obr.  
Zamyšlení nad některými aspekty ochrany subjektivních práv, poskytované orgány věřejné 
správy. Správa a justice. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027560 - ANAL 027197 
PETŘÍČEK, Libor 
K některým otázkám "vydávací vazby" s přihlédnutím k novele trestního řádu.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 1, s. 23 - 28.  
Institut vazby předběžné a vazby vydávací. Průběh řízení před doručením extradiční žádosti. 
Některé otázky lhůt a maximální délka předběžné vazby. K přípustnosti žádosti osoby v 
předběžné vazbě o propuštění.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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027533 - ANAL 028982 
Priority Evropské Unie v bezpečnosti provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
In: Veřejná správa. - 12, 2002, č. 1 - 2, příloha.  
Z pohledu statistik nehod v silničním provozu, téměř 57 procent účastníků nehod tvoří řidiči a 
spolujezdci v automobilech. Seznam priorit, jejichž dopad by měl, co nejvyšší měrou přispět 
k nápravě současné situace v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. Přehled 
priorit. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027507 - ANAL 028961 
PRUDIL, Luděk 
Jednotné evropské číslo tísňového volání.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 4, 1 obr.  
Vláda ČR usnesením č. 391 z 19.4.2000 vyslovila souhlas se zavedením jednotného 
evropského čísla tísňového volání - 112 (v ČR od 2.1.2003) v souladu s Rozhodnutím Rady 
Evropských společenství ze dne 29.7.1991 č. 91/396/EHS. Současně budou nadále 
provozovány současné vnitrostátní linky tísňového volání 150, 155, 158. Harmonogram 
zavedení. Způsob provedení. Služby telefonního centra. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027574 - ANAL 029202 
REPÍK, Bohumil 
Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 1, s. 20 - 24.  
Pokračování z TP č. 11/2001. Zákaz retroaktivity trestního zákona. Výjimka ze zákazu 
retroaktivity trestního zákona. Podmínky trestní odpovědnosti - princip viny. Pokračování v 
příštím čísle. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027554 - ANAL 028104 
ROGERS, Donna 
Watch out ...Congress is watching [Kongres USA přísně sleduje a hlídá program DCS1000].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 90 - 94.  
Další podrobnosti o programu FBI Carnivore (nyní DCS1000) k monitorování dat 
procházejících přes poskytovatele internetových služeb ISP. Kongres a Nejvyšší soud USA 
program sledují a varují FBI před porušováním soukromí občana, zaručeného 4. dodatkem 
ústavy. Funkce a perspektivy programu. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027561 - ANAL 027198 
RUDOLF, Jan 
Elektronicky podepsaný dokument jakožto důkaz v občanském soudním řízení.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 1, s. 38 - 42.  
Nastíněny základní principy elektronických podpisů a míra bezpečnosti jejich použití. Průběh 
podepisování elektronického dokumentu a kontrola pravosti podpisu příjemcem. Opatření 
proti zneužití elektronického podpisu. Provádění důkazů. Otázka subjektivního vnímání 
elektronického důkazu.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027569 - ANAL 027200 
SCHELLE, Karel 
Vědecká konference "Plnění Úmluvy o právech dítěte Českou republikou". 
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 1, s. 8 - 9.  
Upozorněno na několik příspěvků přednesených na vědecké konferenci k plnění Úmluvy o 
právech dítěte Českou republikou, kterou uspořádala ve dnech 16. - 17. října 2001 Vysoká 
škola Karla Engliše v Brně společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027508 - ANAL 028962 
Součinnostní dohody.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 5.  
Při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací, 
vypovídají v roce 2001 zpracované dokumenty uzavřených součinnostních dohod. 
Podepsané součinnostní dohody formulují konkrétní potřeby a požadavky vzájemné 
informovanosti, komunikace a spolupráce v souladu s přijatými normami, zákony a 
opatřeními. Spolupráce a dohody mezi ministerstvem vnitra a Českým 
hydrometeorologickým ústavem Praha, generálním ředitelstvím HZS ČR a Vodní díla - TBD 
Praha, Českou televizí, Českým rozhlasem, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a 
Svazem chemického průmyslu. "Transportní informační a nehodový systém" (TRINS). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027575 - ANAL 029203 
ŠAMALÍK, František 
Vztah listiny základních práv a svobod k Ústavě České republiky.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 1, s. 1 - 38.  
"Nadpozitivnost" základních práv a svobod. Morální etos a charakter lidských práv a svobod. 
Právo na odpor. 
CZ - cze: PA: če/2002 
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027570 - ANAL 029201 
TERYNGEL, Jiří 
Povinnost oznámit a překazit trestný čin v hospodářské praxi.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 1, s. 9 - 14.  
Autor se zabývá otázkou, jak by mělo být nakládáno s povinností oznamovat trestné činy v 
ekonomické praxi z pohledu novely trestního řádu, která vstoupila v účinnost 1.1.2002. 
Zabývá se obecnou povinností součinnosti, obecnou oznamovací povinností, povinností 
mlčenlivosti a obchodním tajemstvím. Řešení případů zákonem neupravených a způsob 
požadování údajů ze zvláštních evidencí. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027559 - ANAL 027196 
VLK, Václav 
Exekuce a advokáti ještě jednou.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 1, s. 18 - 22.  
Polemika autora s článkem Veselého, Rakovského a Holešínského otištěným v BA č. 
9/2001, který se týkal postavení soudního exekutora. Zamyšlení nad oprávněním exekutora 
poskytovat právní služby, povinností advokáta poskytnout exekutorovi součinnost, nad 
postavením exekutora a nad nutností toho, aby exekutor byl osobou znalou práva na úrovni 
absolvování právnické fakulty a postavení exekutorské zkoušky na úroveň zkoušky 
advokátní. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027512 - ANAL 028097 
YAEGER, Robert 
Sharing case knowledge [Sdílení poznatků k případu].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 8, s. 92 - 97, 2 obr.  
Seznámení s projektem BARD kanadského ústavu soudních technologií a služeb FTI. BARD 
jako sdílený informační systém zahrnuje podstatné oblasti kriminalistických informací 
(dokumentace místa činu, výsledky šetření, soudy a vězeňství, soudní lékařství, řízení 
systému, laboratorní systém řízení a informací LIMS, patologie, majetková evidence). Přínos, 
postup vývoje a perspektivy systému. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027594 - ANAL 029210 
BARANCOVÁ, Helena 
Ústavné právo slobodne sa združovať a súčasný stav kolektívneho pracovného práva v 
Slovenskej republike.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 1, s. 14 - 19.  
Hodnocení nového Zákoníku práce SR zejména pokud jde o problematiku vzniku 
zaměstnaneckých rad. Nedostatky nového ZP. Svoboda odborového sdružení. Mezinárodní 
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legislativa. Kolektivní pracovní právo v SR po přijetí nového ZP. Problematika hromadného 
propouštění zaměstnanců. Zabezpečování nároků zaměstnanců při přechodu podniku. Nová 
pracovněprávní úprava kolektivního vyjednávání podle zákona o veřejné službě. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027578 - ANAL 029206 
BĚHAN, Petr 
Princip subsidiarity a proporcionality v tvorbě komunitárního práva.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 2, s. 179 - 206.  
Zásada subsidiarity jako jeden ze základních právních principů komunitárního práva. 
Pojmové rozdělení na princip subsidiarity jakožto obecný princip v oblasti politické filosofie a 
princip subsidiarity jakožto jedna z obecných zásad, kterými se řídí komunitární právo a která 
je přímou součástí právního řádu Evropských společenství - článek 5 smlouvy o ES. 
Subsidiarita a její pojetí ve světle základních smluv ES. Kompetence Společenství. Účinnost 
a uplatnění principu subsidiarity. Záruky a kontrola principu subsidiarity jakožto nezbytné 
zásady komunitárního práva. Přínos Amsterodamské smlouvy, resp. protokolu o uplatnění 
principů subsidiarity a proporcionality. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027582 - ANAL 029207 
BRABEC, František 
Elektronické právo na Slovensku.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 2, s. 257 - 259 . 
Informace z mezinárodní konference na téma "Elektronický obchod a elektronický podpis v 
právnom prostredí Slovenskej republiky", která se konala 20.9.2001 v Bratislavě. Konference 
byla zaměřena zejména na připravované zákony o elektronickém podpisu a elektronickém 
obchodu. Zhodnocení příspěvků a vyzdvižení nejzajímavějších. Slovenský zákon o e-
podpisu a jeho tvorba. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
026021 - ANAL 027369 
BRION, Fabienne 
Refléctions sur les fonctions et la nature de la libéralisation conditionelle [Úvahy o funkci a 
podobě podmíněného propuštění na svobodu].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 81, 2001, č. 4 - 5, s. 409 - 433, 4 tab., 1 graf.  
V roce 1998 proběhla v Belgii reforma vězeňství. Změny přinesla zejména v uplatňování 
institutu podmíněného propuštění na svobodu. Autorka podává přehled vývoje tohoto 
institutu a jeho významu pro snižování rizik recidivy trestné činnosti jak uvnitř vězeňského 
systému, tak i mimo něj. Sleduje i význam podmíněného propuštění na snižování rizik 
vězeňských nepokojů, na celkové zlepšování kázně v nápravných zařízeních, na snižování 
počtu vězeňské populace. Srovnává situaci před reformou a po ní. Zabývá se i společensko 
politickými souvislostmi ve spojení s velkými případy posledních let (Dutroux). 
BEL - fre: PA: bh/2001 
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027632 - ANAL 029215 
DOUBRAVA, Martin 
Leasingová smlouva v roce 2002.  
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 2, s. 10 - 11.  
K nové právní úpravě leasingových smluv platné od 1.1.2002. Nové povinnosti leasingových 
společností po nabytí účinnosti zákona č. 321/2001 Sb. Nová oprávnění leasingového 
nájemce.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027585 - ANAL 029209 
GALVAS, Milan 
K některým základním problémům kolektivního pracovního práva.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 1, s. 8 - 13.  
Článek je věnován odborům, jako jednomu z hlavních předpokladů existence kolektivního 
pracovního práva. Projev koaličního práva jako ústavního principu v kolektivním pracovním 
právu. Organizace odborů. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027598 - ANAL 029213 
GREBER, Pierre-Yves 
Vývoj sociálního zabezpečení z nezinárodního hlediska.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 2, s. 15 - 19.  
Překlad článku prof. Grebera z Právnické fakulty Univerzity v Ženevě, ve kterém se zabývá 
výkladem vývoje mezinárodního sociálního zabezpečení. Soustřeďuje se zejména na 
sociální zabezpečení jako nástroj boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a na novou 
strategii Mezinárodní organizace práce pro budoucnost sociálního zabezpečení ve světě.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027596 - ANAL 029212 
HROMADKA, Wolfgang 
Práce a pracovní právo v procesu společenských a hospodářských změn.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 2, s. 2 - 14, 10 grafů.  
Autor se zamýšlí nad naším vztahem k práci a nad vzájemným působením pracovního práva 
a ekonomiky, přičemž začíná několika historickými úvahami o této otázce. Právní, 
hospodářský a společenský vývoj v 19. a 20. století a jeho důsledky pro dnešní pracovní 
právo. Grafy uvádějí vývoj nezaměstnanosti v SRN od r. 1927 do r. 2001, věkovou strukturu 
obyvatelstva v Německu, zatížení sociálními výdaji od r. 1850 do r. 2030, výši ročního příjmu 
na zaměstnance v Německu v letech 1780 - 1913 a 1913 - 2000. Dále pak počet výdělečně 
činných osob podle hospodářských odvětví v letech 1950 - 2000, počet výdělečně činných 
osob podle postavení a povolání v letech 1882 - 2000, průměrnou roční 
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pracovní dobu na zaměstnance v hodinách v letech 1800 - 1999 a počty osob podle 
dosaženého vzdělání v letech 1976 - 1995. Článek byl přeložen z němčiny. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027595 - ANAL 029211 
JANIČOVÁ, Eva 
K niektorým otázkam kolektívneho pracovného práva v Slovenskej republike.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 1, s. 19 - 21.  
Hodnocení právní úpravy kolektivního pracovního práva v SR. Kolektivní smlouvy jako 
významný pramen práva. Podmínky uzavírání kolektivních smluv. Politika řízení lidských 
zdrojů v podniku a jejich interpretace. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027577 - ANAL 029205 
KYSELA, Jan 
Bikameralismus a demokracie.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 2, s. 125 - 156.  
Studie se zabývá prozkoumáváním vztahu mezi bikameralismem a demokracií, resp. 
některými jejími typy. Bikameralismus z historického pohledu (Anglie, Francie, USA). 
Poznámky o vztahu bikameralismu a teorií demokracie. Druhy demokracie.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027633 - ANAL 029025 
Pro oběti trestné činnosti: Probační a mediační služba.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 8, 1 obr.  
Probační a mediační služba vznikla schválením zákona č. 257/2000 Sb. jako součást 
systému trestní justice v České republice. Představuje novou instituci, která se zaměřuje na 
zprostředkování alternativních způsobů řešení trestní činnosti. Úkoly probační a mediační 
služby. Organizační struktura probační a mediační služby. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027581 - ANAL 028114 
REINHARDT-RUTLAND, A.H. 
Roadside Speed-Cameras: Arguments for Covert Siting [Kamery pro měření rychlosti 
vozidel. Argumentace pro skrytá měření].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 312 - 315, lit. 15.  
Argumentace pro využívání metod měření rychlosti bez upozorňování řidičů na měřené 
úseky apod. Vliv nepřiměřené rychlosti na nehodovost. Překročení rychlosti, registrace 
přestupku a psychologie řidičů. Způsoby měření rychlosti jako legislativní problém britského 
ministerstva vnitra. 
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027620 - ANAL 029214 
SKŘEJPKOVÁ, Petra 
Pokusy o překonávání právního dualismu v meziválečném Československu. 
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 2, s. 2 - 6.  
Kodifikace občanského a obchodního práva v meziválečném období. Tzv. recepční norma a 
charakter práva předválečného Československa. Cíle a metody sjednocení práva v 
Československu. Subjekty unifikace soukromého práva. Postup sjednocování občanského 
práva. Postup sjednocování obchodního práva. Příčiny neúspěchu unifikačních prací v 
oblasti soukromého práva.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027597 - ANAL 027369 
SPECTOR, Elliot B. 
Stopping Suspects Based on Racial and Ethnic Descriptions [Zadržení podezřelých osob na 
základě rasového a etnického popisu].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 1, s. 10 - 12, lit. 3.  
Americké zákony stále umožňují policistům zadržet podezřelou osobu jen na základě popisu, 
který delikventa označuje slovem "černoch" nebo "orientálec" apod. Oběť často udává jen 
přibližný věk nebo pohlaví delikventa. Příklady několika soudních procesů a trestních řízení v 
podobných sporných případech. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027576 - ANAL 029204 
ŠÍN, Zbyněk 
Tvorba práva a její regulace - zkušenosti a problémy.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 1, s. 53 - 72.  
Autor článku se zabývá problematikou regulace výkonu zákonodárné moci a jejím 
významem, dále úvahami de lege ferenda o tvorbě právních předpisů a její regulaci a 
předpoklady, možnostmi a mezemi regulace tvorby práva a jejím předmětem. Řešení otázky 
závaznosti pravidel metodiky a techniky tvorby práva. Vnitřní předpisy o pravidlech tvorby 
právních předpisů.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027584 - ANAL 029208 
TRÖSTER, Petr 
Kolektivní pracovní právo a evropská právní úprava.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 1, s. 2 - 8.  
K pojmu kolektivní pracovní právo, jeho členění do dvou částí (individuální a kolektivní). 
Prameny evropského kolektivního pracovního práva. Pojem a úloha kolektivního 
vyjednávání. Charakteristické znaky procesu kolektivního vyjednávání.  
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027635 - ANAL 029027 
DOLEJŠÍ, Ladislav 
Když se řekne ...Porušování pravidel vstupu na území vojenského újezdu a jak jsou tato 
porušení příslušnými orgány řešena.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 10.  
Vstup do vojenských objektů. Vstup občanů do vojenských újezdů. Důvody nutného 
regulování vstupu na území vojenského újezdu. Kontroly dodržování režimu vstupu do 
vojenských újezdů. Represivní opatření. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027636 - ANAL 029216 
HORÁČEK, Tomáš 
Vztah mezi obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem po novele obchodního 
zákoníku.  
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 2, s. 11 - 16.  
Dokončení z č. 1/2002. Právní úprava provozovny, její definování v obchodním zákoníku. 
Označování provozoven. Všeobecné podmínky provozování živnosti a překážky jejího 
provozování. Prominutelné překážky provozování živnosti podle živnostenského zákona.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027634 - ANAL 029026 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 10.  
Procesní postavení poškozeného v trestním řízení po novele trestního řádu č. 265/2001 Sb. 
Zákonodárce se zde dovolává dvou z pěti obligatorních (povinných znaků) trestného činu. 
Těmito znaky jsou: Stránka objektivní a stránka subjektivní. Příklady, které vysvětlují 
podstatu tohoto vymezení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027641 - ANAL 029032 
REJNEK, Josef 
Elektronický podpis.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 23.  
Pokračování z čísla 12/2001. 1. října 2001 nabylo účinnosti 
nařízení vlády č. 304/2001. Vláda uložila některým orgánům veřejné moci povinnost zřídit 
elektronické podatelny a přijímat podání opatřená elektronickým podpisem. Požadavky 
tohoto nařízení a jeho problémy zavedení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027650 - ANAL 029217 
SCHOLZ, Petr 
Vývoj bankovnictví v ČR od jeho reorganizace v 50. letech.  
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 1, s. 19 - 20.  
Vznik Státní banky československé v r. 1950 a vznik dalších peněžních ústavů v 50. letech. 
Rozvoj bankovního systému v 90. letech. Legislativní činnost ČNB. Porovnání bankovního 
sektoru v ČR a zemích střední a východní Evropy. Nástin perspektivy bankovního sektoru 
ČR. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 
027424 - ANAL 028898 
FRIDRICH, P. 
Jaké jsou interakce mezi kouřením cigaret a antipsychotiky.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 8, s. 422 - 424, lit. 27.  
Poznatky o interakcích mezi kouřením a antipsychotiky. Popis farmakokinetické interakce 
mezi cigaretovým kouřením a neuroleptiky, interakce mezi nikotinem a dopaminem, v 
mezolimbickém systému. Vliv podávání klasických a atypických neuroleptik na spotřebu 
cigaret a vztahy mezi kouřením a výskytem extrapyramidových symptomů.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027646 - ANAL 029037 
Koníček, nebo utrpení?  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 4, s. 13, 1 obr.  
Jedním z důvodů psychosomatických potíží může být napjatá situace na pracovišti. Práce a 
pracovní prostředí může lidi ničit psychicky a následně i fyzicky. Jde-li o promyšlený útok na 
určitého jedince, říká se tomu mobbing neboli pracovní agrese. Nejčastější oběti mobbingu. 
Obrana proti mobbingu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027477 - ANAL 028090 
LOWENSTEIN, L.F. 
The Identification and Diagnostic of Alleged Victims and Alleged Peadophiles (What to do 
and what to avoid do doing) [Identifikace a diagnóza údajných obětí a údajných pedofilů. Jak 
postupovat a čeho se vyvarovat].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 3, s. 237 - 250, lit. 63.  
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Problematika, úskalí a zásady práce při vyšetřování skutku pedofilie u údajných pachatelů 
nebo i obětí. Body identifikace pedofilů i obětí podle Lovenského diagnostických testů LSA, 
LSAPI a LSAIFAV. Shrnutí výsledků z hlediska psychologa.  
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027588 - ANAL 028117 
LOWENSTEIN, L.F. 
Recent Research into the Psychologist and Police Working Cooperatively on Serious Crimes 
[Nové výzkumy ke spolupráci policie s psychology na případech závažné trestné činnosti].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 4, s. 343 - 351, lit. 32.  
Z výsledků posledních výzkumů v oblasti možností součinnosti policejních vyšetřovatelů a 
soudních znalců specializovaných na psychologii osobnosti. Využitelnost psychologie ke 
znalostem o motivaci a okolnostech případu. Profilace pachatelů závažné a sériové trestné  
činnosti a podněty z výběru relevantních studií. Psychologičtí poradci u případů záv. tr. 
činnosti vyšetřovaných policií. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027572 - ANAL 027365 
MELOY, J.Reid - MOHANDIE, Kris 
Investigating the Role of Screen Violence in Specific Homicide Cases [Násilí v médiích a 
jeho role ve specifických případech zabití].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 46, 2001, č. 5, s. 1113 - 1118, lit. 18.  
Problém je zde zkoumán z hlediska psychiatrického a psychologického. Autor popisuje sedm 
konkrétních případů zabití, kdy pachatelé byli většinou ve věku dospívání. Autor se přiklání k 
názoru, že souvislost mezi násilím v televizních filmech a vraždami nemůže být spolehlivě 
prokázána, přestože současní psychologové jsou většinou opačného názoru a diskuse 
zůstává stále otevřena.  
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027421 - ANAL 028896 
NEŠPOR, Karel - MATANELLI, P. - RANDÁK, D. - MRÁČKOVÁ, E. 
Sublinguální užití acamprosátu jako krizové intervence ke zvládnutí bažení.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 8, s. 411 - 413, 3 tab., lit. 6.  
Studie, která byla provedena na malém počtu pacientů (15). Jednorázové podání 
sublingiálního acamprosátu by mohlo mírnit a zkracovat bažení (craving) u závislých na 
alkoholu. K ověření uvedených závěrů je nutné rozsáhlejší kontrolovaná studie.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027420 - ANAL 028895 
SMOLÍK, P. 
Současná organizační struktura a činnost Světové psychiatrické společnosti.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 8, s. 399 - 400.  
Padesát let Světové psychiatrické společnosti (WPA) se oslavily kongresem v červnu 2001 v 
Paříži, Historie psychiatrických kongresů, struktura a činnost. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027402 - ANAL 028878 
VANĚČEK, Miloš 
Vývoj psychiatrie v dějinách.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 7, 2001, č. 4, s. 27 - 29, lit. 1.  
Pokračování z čísla 3/2001. Vývoj péče o duševně choré v Čechách. Počátek systematické 
péče o duševně choré v Čechách. Pražský ústav pro choromyslné. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027425 - ANAL 028899 
WEISS, Petr 
Význam anamnestické explorace při diagnostice sexuální orientace a parafilií.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 8, s. 425 - 429, lit. 12.  
Zvláštnosti psychosexuálního vývoje parafiliků. Osm základních znaků deviantního vývoje. 
Několikastupňový model určení sexuální preference na základě indikátorů ve stoupající 
mírou diagnostické spolehlivosti a významnosti. Určení psychosexuálních vývojových  
specifik. Rozbor ostatních oblastí života klientů, které mohou brát důležitou roli v jeho další 
léčbě. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027423 - ANAL 028897 
ŽUKOV, I. - VEVERA, J. - MORCINEK, T. 
Nižší hladiny cholesterolu u delikventů s afektivně násilným trestným činem v porovnání s 
delikventy bez násilného trestného činu a kontrolní skupinou.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 8, s. 414 - 417, 3 grafy, 3 tab., lit. 16.  
Studie, která zkoumá vztahy mezi hladinou cholesterolu a násilným chováním. Metodika, 
výsledky, diskuse a závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

 42 



 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
027514 - ANAL 028965 
HANUŠKA, Zdeněk 
Integrovaný záchranný systém.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 10 - 11, 2 obr.  
Integrovaný záchranný systém (IZS) je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 
v případě, že si mimořádná událost vyžádá nasazení sil a prostředků řady subjektů, např. 
hasičů, policie, zdravotnické záchranné služby, sdružení občanů. Případně je nutno 
koordinovat záchranné a likvidační práce z úrovně Ministerstva vnitra ČR, krajů nebo okresu. 
Činnost složek. Řízení na třech úrovních: Taktické, operační a strategické. Úkoly 
Ministerstva vnitra, orgánů krajů a okresních úřadů v IZS a v ochraně obyvatelstva. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027510 - ANAL 028964 
HOLUB, Jiří 
Evropa čelí terorismu.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 12.  
Konkrétní cíle pro civilní ochranu ke krizovému řízení. Úkoly civilní ochrany při mimořádných 
událostech. Úkoly EU v oblasti civilní ochrany. Posílení zásahových prostředků EU. 
Realizace konkrétního cíle civilní ochrany v krizovém řízení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027431 - ANAL 028905 
HOŠEK, Zdeněk 
České technické normy a jiné normativní dokumenty.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 12, s. 10 - 11.  
Pojem technické normy. České technické normy. Platnost českých technických norem. 
Tvorba a vydávání českých technických norem. Rozdělení českých technických norem. Jiné 
normativní dokumenty.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027515 - ANAL 028966 
LACINA, Oldřich 
Role a úloha CNP.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 13, 1 schéma.  
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Pojem civilní nouzové plánování (CNP). Úloha CNP. Schéma začlenění CNP v rámci 
bezpečnostního systému ČR. CNP jako termín se objevuje v tzv. "Kompetenčním zákoně". 
Dále se CNP objevuje v podzákonných normách a dokumentech. Naplňování funkce CNP. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027524 - ANAL 028974 
MATĚJÍČEK, Leoš 
Požár odchovny krůt.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 1, s. 4 - 5, 3 obr., 1 tab.  
Případ a popis požáru odchovny krůt. Časový průběh činnosti jednotek požární ochrany. 
Likvidace požáru. Charakteristika objektu. Bezpečnost práce. Příčina vzniku požáru. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027522 - ANAL 028972 
Ochrana obyvatelstva ve vybraných zákonech.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 26.  
Přehled zákonů, které se zabývají ochranou obyvatelstva 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027430 - ANAL 028904 
OŠLEJŠEK, Petr 
Požár sladovny v obci Mořice.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 12, s. 5 - 7, 2 obr., 1 schéma, 1 tab.  
Případ požáru objektu sladovny v obci Mořice. Popis místa události. Lokalizace požáru. 
Poznatky ze zásahu. Nasazení sil a prostředků. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027520 - ANAL 028970 
PANENKA, Vladimír 
Letecká služba Policie ČR.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 22 - 24, 7 obr., 1 tab.  
Letecká služba Policie ČR je pohotovostní policejní útvar s celorepublikovou působností. 
Jeho hlavní úkoly a činnost. Spolupráce. Vybavení, výcvik. Objem letecké činnosti (1997 - 
2001). Systém zajištění leteckých činností. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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27519 - ANAL 028969 
PEJČOCH, Jaroslav 
Informační podpora krizového řízení.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 20 - 21, 3 obr.  
Problematika krizového managementu. Analýza rizik. Volba optimálního způsobu řešení se 
znalostí zdrojů, metod a postupů. Informační technologie. Funkce krizového managementu. 
Příprava krizového managementu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027432 - ANAL 028906 
PROCHÁZKOVÁ, Dana 
Odborníci jednali v USA o snížení dopadů pohrom a katastrof.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 12, s. 14.  
Akce: Snížení dopadů pohrom a katastrof [pracovní zasedání]. Reston (USA), 19.08.2001-
22.08.2001.  
Pracovní zasedání "International Workshop on Disaster Reduction" zaměřené na snížení 
dopadů pohrom se konalo v Restonu v USA ve dnech 19.-22. srpna 2001. Zúčastnilo se ho 
500 specialistů z 86 zemí světa. Poznatky z pracovního zasedání. Krizové řízení a 
mezinárodní spolupráce. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027433 - ANAL 028907 
PROCHÁZKOVÁ, Dana 
Ochrana před haváriemi v okolí jaderných zařízení v SRN.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 12, s. 14 - 15.  
Akce: Ochrana před haváriemi v okolí jaderných zařízení [seminář].  Ahrweiler (SRN), 
10.09.2001-19.09.2001.  
Dne 10.-19.9.2001 se konal v Ahrweileru seminář na téma "Ochrana před haváriemi v okolí 
jaderných zařízení". Poznatky ze semináře. Závěry ze semináře.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027517 - ANAL 028967 
SVOBODA, Miloš 
Požární prevence.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 16 - 17, 3 obr.  
Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v ústavním 
pořádku ČR. Podle čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, je garantem 
ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot stát. Systém ochrany životů. Právní rámec 
požární ochrany. Činnost Hasičského záchranného sboru ČR. 
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027509 - ANAL 028963 
SVRČINA, Ladislav 
Ochrana obyvatelstva včera a dnes.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 6 - 7, 2 obr.  
Pojetí ochrany obyvatelstva v minulosti. Transformační procesy a legislativa. Koncepce 
ochrany obyvatelstva. Základní principy ochrany obyvatelstva. Zásady, které je třeba na 
národních úrovních zabezpečit pro lepší připravenost na boj proti terorismu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027525 - ANAL 028975 
ŠTROCH, Petr - PIETOŇ, Marek 
Ochrana obráběcích strojů před výbuchem při obrábění kovů.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 1, s. 8 - 10, 3 obr.  
Technologická koncepce obráběcích strojů při vysokorychlostním obrábění. Celková 
koncepce bezpečnosti. Stanovení stupně ohrožení požárem. Příčiny požárů a vznícení. 
Stanovení bezpečnostních opatření a platná legislativa. Bezpečnostní opatření na obráběcím 
stroji. Volba vhodného systému. Odsávání, zařízení na uvolnění tlaku. Automatické systémy 
hašení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027521 - ANAL 028971 
ŠULEKOVÁ, Jana 
Čeští záchranáři u katastrof v zahraničí.  
In: 112. - 0, 2001, č. 0, s. 25, 1 obr.  
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, nově stanovil plnění úkolů v 
oblasti zapojování do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární 
pomoci do zahraničí. Jednotka SAR, která pracuje i v rámci Hasičského záchranného sboru 
ČR. Je vycvičena podle mezinárodních standardů a okamžitě připravena k nasazení 
mimořádných událostí doma i v zahraničí. Vybavení, výběr, výcvik jednotky. Informace a 
mezinárodní smlouvy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027526 - ANAL 028976 
BĚLOHRADSKÝ, Jiří - MICHAL, Jan 
Ochrana proti šíření kouře a tepla v objektech.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 1, s. 11, 3 obr.  
Požárně bezpečnostní zařízení. Zařízení vzduchotechniky. Zařízení na odvod kouře a tepla. 
Charakteristika zařízení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027608 - ANAL 029003 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Vědecko-metodologické aspekty realizace programu snižování rizika a zmírňování následků 
mimořádných situací přírodního a technogenního charakteru.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 13 - 16 .  
 Rozpracování nové ideologie boje proti katastrofám a na jejím základě i státní strategie 
managementu rizika. Tři zásadní koncepce: koncepce stabilního vývoje, koncepce 
přijatelného rizika a koncepce opodstatněného rizika. Metody hodnocení rizika. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027609 - ANAL 029004 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Evropská letecká záchranná služba.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 17 - 18 . 
20. dubna 2001 proběhlo sloučení aktivit leteckých záchranných služeb Německa, 
Nizozemska, Rakouska, Španělska, Švýcarska a Itálie pod názvem "AirMed Network". Cíl 
tohoto pracovního týmu. Pro budoucí realizaci spolupráce v celé Evropě je třeba přijmout 
určitá opatření (např. zabezpečení spolupráce národních organizací leteckých záchranných 
služeb, vzdělávání, výcvik a pravidelná školení osádek, sjednocení požadavků na 
zdravotnické a technické přístroje...). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027606 - ANAL 029002 
DENKSTEINOVÁ, Milada 
Koordinace opatření k ochraně před katastrofami v Evropské teorii.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 11 - 12 
Zlepšení vzájemného poskytování pomoci, při mimořádných událostech, mezi členskými 
státy. Návrh na přijetí rozhodnutí, týkajícího se společného postupu ke koordinaci opatření, 
sloužících k ochraně před výše uvedenými událostmi. Čtyři základní prvky činnosti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027549 - ANAL 028100 
HAYES, Peter 
Keeping out of harm's way [Ochrana před zdroji možného úrazu].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 40 - 46, 9 obr.  
Autor je ředitelem Severoamerického záchranného institutu NARI a předává i dlouholeté 
zkušenosti člena záchranných služeb (hasičů i policie). K technologii a bezpečnosti 
vyprošťovacích prací na záchranu osob v havarovaných vozidlech. Konstrukční nedostatky 
vozidel z hlediska bezpečnosti osob a upozornění na nebezpečí pro personál rychlé pomoci 
osobám v těžce havarovaném vozidlu (airbag, elektroinstalace, akumulátor, nádrž, výztuže 
apod.). 
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027543 - ANAL 028992 
HELEBRANT, Martin 
Vývoj pušky M16.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 2, s. 26 - 27, 2 obr.  
Vývoj pušky M16 a její historie. Vznik firmy ArmaLite. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027527 - ANAL 028977 
HLADÍK, Václav 
Nové možnosti komunikace.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 1, s. 13, 4 obr.  
Zařízení, která by mohla mít vazbu na problematiku komunikací v integrovaném záchranném 
systému. Krátkovlnné radiostanice. Terminály technologie TETRA. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027545 - ANAL 028994 
KNEUBÜHL, Beat 
Vliv vnitrobalistických veličin na vývin rány ; přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 2, s. 42 - 43, 7 obr.  
Výpočty zabývající se hmotností prachové náplně a hmotností střely. Grafy, týkající se této 
problematiky. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027544 - ANAL 028993 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 2, s. 33, 4 obr.  
Pokračování z čísla 1/2002. Kindžal. Kladivo bojové. Kladívko, kladívko vyhazovače. Kleště k 
odlévání kulí, kleště k vytahování zápalek. Klička, klička temenní. Klín pěstní, uzamykací, 
uzamykací podélný. Klínování broků. Klíp. Koeficient balistický. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027528 - ANAL 028978 
PROCHÁZKOVÁ, Dana 
Krizové řízení a plánování v Polsku.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 1, s. 14 - 15, 1 obr.  
Akce: Krizové řízení a plánování [seminář]. (ČR), 30.10.2001-31.10. 2001.  
Na základě pozvání Ministerstva vnitra - gen. ředitelství HZS ČR přijel ve dnech 30.-
31.10.2001 do České republiky expert na krizové řízení a plánování Polské republiky. Na 
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přednáškách hovořil s českými odborníky o metodice sestavování krizových plánů a  
instrukcí pro jejich sestavení. Zároveň předal poznatky a zkušenosti z krizového plánování a 
řízení v Polsku. Oblast organizace a řízení. Oblast krizového plánu. Poznatky z oblasti 
software. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027599 - ANAL 028998 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Nejdůležitější složky ochrany proti katastrofám v Rakousku.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 5 - 6.  
Mezi nejdůležitější prvky ochrany proti katastrofám jsou Spolková varovací centrála, Státní 
krizový management, systém současného varování před zářením, vyhodnocovací skupiny a 
varovací a vyrovnávací systém. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027600 - ANAL 028999 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Bezpečnostní informační centra.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 3 - 4.  
Od roku 1986 začaly v některých obcích Rakouska vznikat tzv. informační centra 
sebeochrany. V současné době se tato střediska nazývají bezpečnostní informační centra a 
jsou ustaveny v cca 1600 obcích z celkového počtu 3000 rakouských obcích. Odborné 
zázemí a podporu mají střediska zejména v Rakouském svazu civilní ochrany a různých 
rakouských pomocných a záchranných organizací. Úkoly středisek. Roční tématické plány. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027601 - ANAL 029000 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Spolkový správní úřad - Ústřední úřad pro civilní ochranu.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 7 - 8.  
Od ledna 2001 převzal Spolkový správní úřad se sídlem v Kolíně nad Rýnem také úkoly 
civilní ochrany na úrovni státu. K vyřizování správních úkolů v oblasti civilní ochrany byl k 
tomuto účelu zřízen "Ústřední úřad civilní ochrany" jako oddělení Spolkového správního 
úřadu se sídlem v Bonnu. Úkoly tohoto úřadu. Akademie pro nouzové plánování a civilní 
ochranu - úkoly. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027604 - ANAL 029001 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Některé údaje o letošní povodni z hlediska požárníků.  
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In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 9 - 10. 
Činnost hasičů při povodních v Polsku. Při činnostech byly nasazeny značné počty 
prostředků hasičů - přehled. Mezinárodní pomoc při likvidaci povodní. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027546 - ANAL 028995 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 2, s. 54, 4 obr.  
Základní demontáž pistole Simson model 1927, 6,35 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027610 - ANAL 029005 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Přehled mimořádných událostí ve světě za březen - červenec 2001.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 3, s. 19 - 28 
 Přehled mimořádných událostí (přírodní katastrofy, havárie nebezpečných látek, výbuchy, 
požáry...) ve světě za březen - červenec 2001. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027618 - ANAL 029012 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Směrnice pro sebeochranu.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 15 - 16 
Návrh Směrnice pro sebeochranu obyvatelstva, podniků a úřadů. Směrnice se skládá ze 
šesti částí. Stručná charakteristika jednotlivých částí směrnice. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027621 - ANAL 029014 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Stálá konference o civilní ochraně a ochraně proti katastrofám.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 19 - 21 
Zasedání Stálé konference pro prevenci katastrof a ochraně proti katastrofám. Soubor 
opatření obsahující nezbytné požadavky v dané oblasti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027622 - ANAL 029015 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Přehled mimořádných událostí ve světě za srpen - listopad 2001.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 22 - 31 
Přehled mimořádných událostí (přírodní katastrofy, dopravní nehody, požáry, výbuchy...) ve 
světě za srpen - listopad 2001.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027611 - ANAL 029006 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Koordinace švédské civilní obrany.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 3 - 4.  
Pojem civilní obrana (civilní připravenosti) ve Švédsku je téměř totožný s pojmem civilní 
nouzové plánování, tak jak je chápáno v zemích NATO, a představuje veškerá nevojenská 
opatření k obraně se zaměřením na ochranu obyvatelstva. Úřad civilní připravenosti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027612 - ANAL 029007 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Kontrolní chemické laboratoře civilní ochrany.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 5 - 6.  
Kontrolní chemické laboratoře civilní ochrany se staly nepostradatelným při řešení většiny 
mimořádných událostí, protože se vždy na daném uzemí nacházejí nebezpečné látky, které 
mohou ohrozit zdraví a život obyvatelstva nebo životní prostředí. Pro praktickou činnost 
mimo území Slovenska v rámci mezinárodních aktivit a projektů jsou vyčleněny servisní 
moduly 1 a 2. Modul 1 - skupina detekce chemických a radioaktivních látek. Modul 2 - 
mobilní laboratorní komplex. Úkoly skupin. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027614 - ANAL 029008 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Jak dál v ochraně obyvatelstva.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 7 - 8.  
Příprava nového zákona o ochraně obyvatelstva a záchranářství. Podle odborníků by měl 
vzniknout jeden celostátní systém, zahrnující všechny záchranné síly a prostředky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027615 - ANAL 029009 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Opatření v oblasti sebeochrany.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 9 - 10. 
Bezpečnostní opatření ke zvýšení vybavenosti bezpečnostních informačních center 
výpočetní technikou, počítačovými programy, informačními a propagačními materiály s cílem 
informovat občany o správném chování při vzniku nejrůznějších přírodních katastrof nebo 
antropogenních katastrof, eventuelně při teroristickém útoku. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027616 - ANAL 029010 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Nová koncepce ochrany obyvatelstva schválena.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 11 - 12 
Koncepce ochrany obyvatelstva a návrh zákona o ochraně obyvatelstva a civilní ochraně. 
Nové zákonné podklady by měly vstoupit v platnost v průběhu roku 2003. Změny, tvořící 
základ reformy. Výběr osob pro předpokládané funkce v nové civilní ochraně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027617 - ANAL 029011 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Příprava odborníků k ochraně kulturních hodnot.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 13 - 14 
Švýcarsko je jednou z mála zemí, ve které je jedním z úkolů civilní ochrany ochrana 
kulturních hodnot a tento úkol je také v praxi plněn. Instruktorské kurzy pro vzdělávání 
specialistů. Kurzy pro velitele služeb ochrany kulturních hodnot. Další kurzy civilní ochrany. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027619 - ANAL 029013 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Opatření proti bioterorizmu.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 7, 2001, č. 4, s. 17 - 18 
Spolkové ministerstvo zdravotnictví přezkoušelo a aktualizovalo připravené krizové plány, 
komunikační síť a odborná pracoviště v rámci své působnosti, komunikační prostředky s 
Úřadem spolkového kancléře a s ostatními spolkovými Ministerstvy se zaměřením na 
Spolkové ministerstvo obrany a Spolkové ministerstvo vnitra. Úkoly v rámci této 
problematiky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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ZBRANĚ, STŘELIVO  
 
027461 - ANAL 028927 
Baterky na sebeobranu.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 1, s. 20, 4 obr.  
Řada útoků a pokusů o trestný čin se odehrává za snížené viditelnosti. Pro obránce je 
důležité vidět, kdo a čím útočí. Jednou z možností obránce je použít tak silnou baterku, že 
útočníka oslepí. Nabídky řady Sure Fire americké firmy Laser Products. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027465 - ANAL 028931 
CHLUDIL, Ivan 
Uzamčené blokové odsuvné závěry.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 1, s. 49, 3 obr.  
Seznámení se zbraněmi, které mají uzamčené blokové odsuvné závěry. Popis a 
charakteristika těchto systémů. Různé konstrukční varianty. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027463 - ANAL 028929 
CZ 550 Prestige.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 1, s. 26 - 28, 6 obr., 2 tab.  
Katalogové balistické vlastnosti některých nábojů S & B. Přehled základních provedení 
kulovnice. Testy střeliva. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027484 - ANAL 028094 
GARRETT, Ronnie 
Will biometrics put the smart in smart guns? [Možnosti biometrie přispět k vývoji 
technologicky vysoce vyspělých zbraní].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 8, s. 50 - 55, 1 obr.  
K dosavadním výsledkům 2letého výzkumu ve státním technologickém institutu v New 
Jersey (NJIT), USA, zaměřeného na aplikaci poznatků biometrie při vývoji pistolí v úpravách 
jako osobní služební zbraň. Výzkum v oblastech bezpečnosti při manipulaci se zbraní 
(čištění apod.), jištění proti použití jinou osobou (např. pachatelem) a dosažení naprosto 
dokonalého uchopení zbraně při střelbě. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027434 - ANAL 028908 
HELEBRANT, Martin 
Útočná puška M16.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 1, s. 5 - 7, 9 obr.  
Dokončení z čísla 12/2001. Spoušťový a bicí mechanismus útočné pušky M16. Obsluha 
zbraně. Mířidla. Zásobníky. Rozborka zbraně. Výhody pušky M16. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027436 - ANAL 028910 
HÝKEL, Jindřich 
Nové ráže nábojů.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2001, č. 1, s. 38 - 39, 4 obr., 1 tab.  
Dokončení z čísla 12/2001. 6 x 52 R Bretschneider. Rychlost a energie střel náboje 6 x 52 R 
Bretschneider. K-Hornet, .270 Ren, .30-357 AeT. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027438 - ANAL 028912 
KNEUBÜHL, Beat 
Vliv vnitrobalistických veličin na vývin rány ; přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 1, s. 40 - 41, 1 obr., 2 tab.  
Přehled vstupních parametrů vnitrobalistického modelu. Výsledky vnitrobalistického výpočtu. 
Vstupní a výstupní parametry vnitrobalistického výpočtu. Maximální tlak a počáteční rychlost 
střely. Vztažné soustavy. Různé definice délky hlavně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027464 - ANAL 028930 
KOVÁŘ, Milan - FENCL, Jiří 
M4 - Zbraň pro zvláštní jednotky.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 1, s. 30 - 31, 5 obr., 1 tab.  
Výzbroj amerických speciálních vojenských jednotek, soustředěných ve struktuře US 
SOCOM (US Special Operation Commando - velení zvláštních operací). Jedná se o 
americkou krátkou útočnou pušku (karabinu) M4, která je modifikací proslulé pušky M16. 
Takticko-technická data M4 A1 a M16 A2. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027462 - ANAL 028928 
Kraken proti davu.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 1, s. 21, 3 obr.  
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Ve výzbroji policistů zasahujících proti zfanatizovanému davu se objevila speciální nesmrtící 
zbraň "Kraken". Vývoj zbraně. Popis a charakteristika zbraně. Použití zbraně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027460 - ANAL 028926 
LIŠKA, Přemysl 
SAFEGOM.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 1, s. 18 - 19, 6 obr.  
Popis a charakteristika neusmrcujícího prostředku - revolveru 11, 6 cal. Safegom. Jádro 
zbraně. Popis střely a střeliva. Výhody této zbraně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027435 - ANAL 028909 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 1, s. 33, 8 obr.  
Pokračování z čísla 12/2001. Kanon automatický. Kapsle. Kapslovna. Kapslovnice. 
Karabina. Karce. Kartáč. Kartáček. Kartuše. Katana. Katapult. Katapulta. Katar. Kaverna. 
Kersten. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027419 - ANAL 028894 
Pistole a revolvery od "A" do "Z".  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 60 - 63, 19 obr.  
Pokračování z čísla 5/2001. Colt Delta Elite Blue, Colt Delta 
Elite Stainless, Colt Delta Elite Gold Cup Stainless, Colt Delte Elite Blue Laser, Colt Double 
Eagle, Colt Gold Cup National Match, Colt Government, model Blue, série 80 (1911-A1), Colt 
Government, model Bi-Tone, série 80 (1911-A1), Colt Government, model MK-IV-
Compensator, Colt Government, model Stainless, Colt 380 Government, model Stainless, 
Colt Mustang Pocketlite Blue, Colt Mustang Pocketlite Stainless, Colt Mustang Stainless, 
Colt Officer's ACP Blue, Colt Offcer's ACP Stainless. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027466 - ANAL 028932 
S & B bez jedů.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 1, s. 70, 2 obr.  
Problematika zvýšené koncentrace jedovatých zplodin v ovzduší krytých střelnic. Podle 
posledních výzkumů jsou hlavním zdrojem znečištění zápalkové slože s obsahem olova a 
barya. Dalším problémem je odpařování olova působením horkých plynů na nekryté zadní 
části střel. Nové náboje s nejedovatou zápalnou složí a střelami krytými v zadní části 
měděnou folií. Závěr. 
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027437 - ANAL 028911 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2001, č. 1, s. 54, 4 obr.  
Pokračování z čísla 12/2001. Demontáž pistole mauser W TP model 1, 6,35 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027409 - ANAL 028884 
Zvuk jako zbraň.  
In: 100 + 1 ZZ. - 38, 2001, č. 26, s. 18, 3 obr.  
Nezabíjející akustické zbraně. Firma American Technologies ze San Diega si nechala 
patentovat zařízení, které vysílá tenké, vysoce intenzivní zvukové paprsky. Dokáže 
zneškodnit útočníka, aniž by došlo k poškození okolního zařízení. Zbraň proti únoscům 
letadel. Účinky zbraně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027536 - ANAL 028985 
CIBULKA, Martin 
Boj nožem. Suntukan 4.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 2, 56 - 58, 13 obr.  
Pokračování z čísla 1/2002. Pokračování v pojednání o španělské škole šermu, která byla 
kulturním a myšlenkovým základem pro španělskou školu boje nožem a filipínská bojová 
umění z čísla 1/2002. Přímočarost boje. Útočný pohyb. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027629 - ANAL 029022 
Daktyloskopické pouzdro na pistole.  
In: Policista. - 2002, č. 2, s. 26, 1 obr.  
Pouzdro na revolvery a na pistole, doplněná mechanickou pojistkou proti vytržení zbraně 
nepovolanou osobou. Pouzdro Uncle Mike's nazvané Pro4ID, které pracuje na 
daktyloskopickém principu, s identifikací oprávněných uživatelů zbraní na základě skanování 
obrazce papilárních linií na prstech. Charakteristika pouzdra. Výhody a nevýhody pouzdra. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
026309 - ANAL 027591 
DLOUHÝ, Michal 
Zločinci z povolání. Podvodníci.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 3, s. 57 - 58, lit. 1.  
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Výčet "oborů" činnosti různých pachatelů - podnikavců a šejdířů, ale i konkrétní případy 
vynalézavých podvodníků 20. let minulého století, které popsal četnický strážmistr J. 
Vávrovský v knize Zločinci z povolání. 
CZ - cze: PA: ká/2001 
 
027538 - ANAL 028987 
DOČKAL, Petr 
Ach ta fyzika - dobrý sluha, špatný pán.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 2, s. 82 - 85, 9 obr., 2 tab.  
Pokračování z čísla 1/2002. Dopadová rychlost a energie střely. Tvar střely. Brzdná síla. 
Tvar střely versus rychlost zvuku. Rotace střely. Úhel výstřelu a největší dostřel. Účinek 
střely v cíli. Hydrodynamický efekt. Pohyb střely po opuštění hlavně. Hodnocení střel v 
závislosti na praktické zastavovací schopnosti živé síly prvním zásahem. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027644 - ANAL 029035 
FENCL, Jiří 
Steyr AUG u Policie ČR.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 2, s. 30, 1 obr.  
Technická data samopalu AUG. Pro policejní účely byla dodatečně vyvinuta verze 
policejního samopalu "Steyr AUG - P", určená pro náboj 9 x 19 mm Parabellum. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027645 - ANAL 029036 
FENCL, Jiří 
Plynovky.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 2, s. 31 - 46, 51 obr.  
Charakteristika zbraní plynovek. Střelivo. Účinné látky a účinnost. Firmy, které plynovky 
vyrábějí: Přehled, charakteristika zbraní. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027591 - ANAL 027591 
Less-Lethal Showcase [Přehlídka méně než letálních prostředků].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 62 - 69, 14 obr.  
 Z nové produkce neletálních zbraní a prostředků, které je možno objednat u prodejců v 
USA. Slzné a jiné dočasně deaktivující prostředky na bázi plynu, sprejů nebo střeliva. K 
inovaci a víceúčelové kombinaci prostředků běžné výzbroje a vybavení policisty. Svítilna 
kombinovaná se sprejem TigerLight, střelivo pro zamoření místnosti účinnou látkou po 
prostřelení dveří nebo okna Barricade Penetrator, střelivo s tekutou barvicí a dočasně 
zneškodňující náplní Peace Keeper, aj. 
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027643 - ANAL 029034 
MALIMÁNEK, Václav 
9 mm Luger.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 2, s. 20 - 21, 3 obr.  
Využití náboje 9 mm Luger. Náboj se vyrábí v celé řadě variant, které se od sebe liší 
konstrukcí, hmotností, druhem a tvarem střely. Vhodné typy prachu pro přebíjení. Maximální 
rozměry náboje (mm). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027539 - ANAL 028988 
MARGOLIUS, Richard 
Kde se chyby neodpouští.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 2, s. 96 - 97, 7 obr.  
Kurs "Pyrotechnické prevence", který byl připraven pro členy soukromých bezpečnostních 
služeb. Náplň kurzu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027537 - ANAL 028986 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Diverze (nejen) podle plánu.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 2, s. 77 - 79, 6 obr.  
Další pokračování seriálu o ruských SPECNAZ. Diverzní akce. Vybavení "Krabičky poslední 
záchrany". Pokračování příště.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

ZABEZPEČOVACÍ  TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 
 
027551 - ANAL 028102 
BELLAH, John 
The latest and greatest in speed detection technology [Soudobé vyspělé technologie detekce 
rychlosti].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 64 - 71, 7 obr.  
Úvodem stručně k historii vývoje zařízení na měření rychlosti motorových vozidel. Výkony a 
typy nejnovějších radarových a laserových detektorů v USA. Přehled a charakteristika 
systémů z produkce fy Decatur Electronics Inc., Kustom Signals Inc., Laser Technology Inc., 
MPH Industries Inc., McCoy's Law Line Inc., Municipal Electronics Inc. a Stalker Radar. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027593 - ANAL 028120 
BELLAH, John 
Low-speed ahead [Jízda nízkou rychlostí. Policisté na jízdních kolech ].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 76 - 82, 3 obr.  
 V USA je přes 2 tis. policejních hlídkových jednotek vybavených jízdními koly. Výhody kol 
jako prostředku vedle motocyklů a automobilů. Ze zkušeností s nasazením hlídek na jízdních 
kolech. Bicykly se zdrojem el. proudu pro vlastní pomocný pohon nebo jen pro napájení el. 
zařízení. Malý policejní elektromobil. Výrobci a  produkty v USA. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027414 - ANAL 028889 
ERNST, Matthias 
Více než bezpečí. Přenos videoobrazů přes mobilní síť T-D1.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 29 - 30, 1 obr.  
Digitální záznam obrazu a mobilní datová komunikace. Přenosové cesty pro videozáznam 
jsou sítě ISDN a LAN. Mobilní přenos dat přes síť T-D1. Příklad použití. Vizuální a akustický 
alarm. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027602 - ANAL 028121 
IACP Showcase [Ukázka výrobků z výstavy IACP].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 84 - 93, 15 obr.  
 Ukázka a bližší popis některých výrobků z výstavy pořádané mezinárodní asociací 
policejních náčelníků IACP. Služební ochranná vesta RPM Vest s možností úpravy součástí 
této výstroje podle úkolu a tělesných dispozic, počítač do dlaně s policejním fotosnímkem a 
základními údaji o hledaných osobách, přepravitelná schránka pro bezpečné otevírání 
podezřelých zásilek Portable Containment Vessel bez nutnosti vyklízet okolí, výrazně 
nízkoprofilová střešní vozidlová stop rampa s vysokým světelným výkonem Millennium Level 
II LED, aj. 
USA - eng: PA: bv2002 
 
027411 - ANAL 028886 
JEDLIČKA, Miloš 
Elektronická ochrana zboží.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 7 - 19, 22 obr.  
Informace a nové technologie, které pojednávají o ochraně zboží. Integrovaná ochrana 
zboží. Elektronické anténní systémy. Metody ochrany. Typy krádeží. Ochrana knihovních 
fondů proti krádežím při provozu. Ochrana jednotlivých druhů knihovního fondu.  Budoucnost 
elektronických systémů na ochranu zboží. Kamerové systémy. Ochrana nákupních vozíků. 
Problematika krádeží a prevence ztrát ve velkých obchodech. Zaměstnanecké krádeže. 
Závěr. 
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027592 - ANAL 028119 
JONES, Tony 
Electronic immobilization devices [Elektronické imobilizéry].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 70 - 75, 5 obr.  
 Princip činnosti, účinky a zásady použití elektronického prostředku EID k dočasnému 
znemožnění pohybu osob (pachatele, útočníka apod.). Technologie EID (Electronic 
Immobilization Device) a účinek na osoby podle el. proudu od 0,1 mA při napětí 45 - 50 tis. 
V. Časový průběh impulzů. Porovnání s jinými principy dočasného zneškodnění osob. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027488 - ANAL 028095 
MEREDITH, Verne - LEMAITRE, Sandra 
Securing wireless data [Bezpečnost bezdrátového přenosu dat].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 8, s. 70 - 74, 2 obr.  
Problematika bezpečnosti a ochrany dat institucí a podniků přenášených v systému 
radiokomunikace. Zásady pro formulace textů zpráv. Podrobněji ke kryptografickému 
systému PKI, zavedeného v USA. Kódování ve veřejném komunikačním systému a využití 
radiopřenosů policií. K bezpečnosti el. podpisu podle amerického zákona E-SIGN S. 761 z 
června r. 2000. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027410 - ANAL 028885 
SCHUHMACHER, Martin 
Kartová technologie v přehledu.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 4 - 6, 4 obr.  
Přehled moderní kartové technologie a čtecí systémy. Požadavky a funkce. Přenosová 
technologie. Read Only, Read Write. Možnosti zabezpečení. Transponder. Vývoj kartových 
technik a čtecích systémů. technická struktura čtečky. Řídící jednotka. Perspektivy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027603 - ANAL 028122 
STRANDBERG, Keith 
Fleet management software [Software počítačové podpory řízení parku služebních vozidel].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 102 - 106, 3 obr.  
Využívání software pro řízení provozu, oprav a ošetřování služebních vozidel policie. Příklad 
efektivnosti software pro zhruba 500 služebních vozidel v Marion County, Florida, USA. K 
návratnosti pořizovacích nákladů. Ukázka využívání různých druhů speciálních modulů 
(FASTER, ETL, VMM). 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027499 - ANAL 028953 
Škola osobních strážců.  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 2, s. 14 - 15, 5 obr.  
Elitní bodyguardi vycvičení v izraelské akademii mají pověst nejlepších osobních strážců 
světa. Do akademie přicházejí z různých zemí světa. Výcvik. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027415 - ANAL 028890 
TOMS, Ladislav 
Chemická ochrana předmětů a dokumentů aneb pachatel může i světélkovat.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 32 - 33, 8 obr.  
Pokračování z čísla 5/2001. Ochranný charakter chemických (zdravotně nezávadných) 
prostředků. Nástrahové prostředky - dělení dle způsobu použití: prášky (pudry), pasty, 
inkousty, barvy, laky, aerosoly, roztoky, lepidla, kapaliny, vosky, fixy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027413 - ANAL 028888 
VEINER, Zdeněk 
Ochrana zboží.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 26 - 28, 1 obr.  
Ochrana zboží v obchodech. Způsoby ochrany zboží. Radiofrekvenční systém. Antény. 
Etikety. Příslušenství. Příklad speciálních etiket. Detechery a deaktivátory. 
Elektromagnetický systém. Použití pasivní ochrany. Sledování kamerovým systémem. 
Režimová ochrana. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027550 - ANAL 028101 
YATES, Tom 
SUVs on patrol [Sportovní užitková vozidla jako policejní hlídková].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 9, s. 48 - 53, 3 obr., 3 tab.  
Z testování 3 modelů sportovních užitkových vozidel Ford (Ford Expedition, Ford Escape a 
Ford Explorer) jako hlídkových vozidel policie v Michigan, USA. Ovladatelnost, jízdní 
vlastnosti i mimo silnice a ekonomika provozování. Tabulky základních parametrů s 
podrobnými rozměry velkého užitného prostoru, kde je možno přepravovat až 9 osob a 
množství i rozměrnějšího materiálu. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027404 - ANAL 028880 
Zařízení GSM - správce a strážce vašeho majetku.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 20 - 21, 4 obr.  
Charakteristika a popis průmyslového modulu GSM Siemens TC-35. (GSM AM-MINI, GSM 
AM-COMPACT, GSM AM-CAR). Hodnocení zařízení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027412 - ANAL 028887 
Zvyšování bezpečnosti integrací zařízení pro identifikaci osob do zákaznických programů.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 24, 3 obr.  
Pro zabezpečení vstupu oprávněných osob do vyhrazených prostor nebo pro povolení 
přístupu k programům a síťovým prostředkům na PC technickými prostředky je nutné, aby se 
uživatel identifikoval tj.: Aby věrohodně prokázal, že je tím, za koho se vydává. Způsoby 
identifikace osob. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027625 - ANAL 029018 
KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
Kamerové monitorovací systémy.  
In: Policista. - 2002, č. 2, příloha.  
Přenos městských kamerových monitorovacích systémů. Výběrové řízení - předpoklad 
správního fungování MKMS. Zkušenosti z výstavby a provozu MKMS. Novinky v oblasti 
kamerové techniky. Kamerové systémy a práva občanů. Bezdrátové přenosy MKMS. 
Digitální záznam. Uplatnění mobilních systémů při různých aplikacích. Zahraniční 
zkušenosti. Nové pohledy z webových kamer a další videopřenosy. Nový televizní kanál 
aneb ochrana majetku a zdraví v přímém přenosu. Kamerové systémy v budoucnosti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027642 - ANAL 029033 
Ochrana rekreačních objektů.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 30, 1 obr.  
Prostředky pro ochranu rekreačních objektů. Prostředky perimetrické ochrany. Základní 
požadavky na techniku. Osvětlení pozemku. Údržba pozemku a sousedské vztahy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027631 - ANAL 029024 
REJNEK, Josef 
Obranné spreje s dráždivými látkami 1.  
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In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 2, s. 8, 3 obr.  
Mezi nejznámější a nejrozšířenější osobní obranné prostředky patří obranné spreje. Podle 
druhu účinné dráždivé látky, kterou obsahují, se rozdělují na slzotvorné (aerosolové) a 
štiplavé. Přehled, popis, charakteristika slzotvorných sprejů. Výhody slzotvorných sprejů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

RŮZNÉ 
 
027417 - ANAL 028892 
BRABEC, František 
Ofenzivní (aktivní) podnikatelské (komerční) zpravodajství.  
In: Security magazín. - 8, 2001, č. 6, s. 48 - 52, 1 obr., 1 tab.  
Problematika ofenzivního zpravodajství. Otevřené zdroje informací v rámci ofenzivního 
podnikatelského zpravodajství. Kategorie informačních zdrojů. Zpravodajská analýza. 
Speciální zdroje informací. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027649 - ANAL 029040 
HORÁK, Rudolf - DANIELOVÁ, Lenka 
Využití metody stromu významnosti při řešení krizových situací.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 89 - 93, 1 obr., lit. 2.  
Racionalizace rozhodovacího procesu při řešení krizových situací s využitím vhodných 
metod pro přípravu podkladů k přijetí rozhodnutí. Metoda stromu významnosti. Příklad pro 
uplatnění metody. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027407 - ANAL 028883 
REJNEK, Josef 
Elektronický podpis.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 1, s. 22.  
Představení První certifikační autorita. Praxe elektronického podpisu. Postup při vydání 
elektronického podpisu. Výhody elektronického podpisu v praxi. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027540 - ANAL 028989 
STAŇKOVÁ, Marie - SKOKANOVÁ, Venuše 
Problematika HIV/AIDS na prahu 3. tisíciletí.  
In: Renedia Forum Medicinae. - 3, 2001, č. 5 - 6, s. 98 - 104, 3 tab., lit. 20.  
Problematika HIV infekce je rozdělena do pěti základních okruhů: Základní výzkum, klinický 
výzkum a antiretrovirová terapie, epidemiologie, prevence a veřejné zdraví, sociální výzkum, 
právní aspekty, politika, vězeňská problematika. Epidemiologická situace. Statistické údaje 
HIV/AIDS v jednotlivých oblastech světa (prosinec 2000). Lentiviry. Typy, skupiny a subtypy 
HIV. Patogeneze HIV/AIDS. Základní mechanismy imunopatogeneze. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027444 - ANAL 028918 
ŠIMONI, Gabriel 
ZIJ 2000.  
In: Kriminalistický sborník. - 45, 2001, č. 5, s. 37 - 39, 3 obr.  
Popis informačního systému ZIJ 2000, který umožňuje spolupráci několika uživatelů. 
Struktura systému ZIJ 2000. Jednací protokol, tajný protokol, jmenný rejstřík, formuláře. 
Administrace. Možnosti vyhledávání. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027630 - ANAL 029023 
USTOHALOVÁ, Jana 
Mamočky v kriminále.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 6, s. 36 - 39, 6 obr.  
Vězeňské pracovní tábory pro ženy, ale i matky s dětmi v Rusku. Ruský vězeňský systém. 
Statistiky z ruského vězení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 


