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ALKOHOL, DROGY 
 
028251 - ANAL 029916 
BŘEZOVSKÝ, Pavel 
Buprenorfin v léčbě drogové závislosti.  
In: Závislosti a my. - 2002, květen, s. 8 - 10.  
Charakteristika drogové závislosti. Sociální a společenský dopad. Substituční terapie. 
Porovnání látek methadonu a buprenorfinu. Účinky buprenorfinu. Forma preparátu. Indikace, 
předávkování. Shrnutí. Léčebný režim pomocí tohoto léku. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028232 - ANAL 029901 
CSÉMY, Ladislav - DIENSTBIER, Zdeněk - NEŠPOR, Karel - ZIMA, Tomáš 
Snížení spotřeby alkoholu jako prostředku prevence zhoubných nádorů.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 164.  
Dokumenty ke snižování škod způsobených alkoholem. Spotřeba alkoholu v ČR. Vysoká 
spotřeba v ČR. Vysoká spotřeba alkoholu způsobuje řadu zdravotních rizik, včetně 
zvýšeného výskytu zhoubných nádorů. Druhy nádorů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028222 - ANAL 029893 
Drogová současnost.  
In: Policista. - 2002, č. 5, příloha.  
Výroční zpráva o situaci v oblasti drog v roce 2001 v ČR. Obecná charakteristika v oblasti 
drog. Rok 2001 v boji proti překupníkům heroinu z řad kosoalbánské, turecké a bulharské 
komunity. Kokain a canabis. Situace v oblasti nelegálního vývozu, dovozu, výroby a 
distribuce syntetických drog. Situace v oblasti tzv. "domácí výroby ČR" pervitinu a braunu za 
rok 2001. Některá specifika jednotlivých etnických a dalších skupin pachatelů. Vnější a 
vnitřní bezpečnostní rizika. Mezinárodní spolupráce, zahraniční vztahy a styky. Preventivní 
činnost. Problémy v práci v oblasti boje proti drogové trestné činnosti. Příklady ukončených 
operací NPC v roce 2001. Celkové výsledky NPC. Celkové statistické údaje o drogové scéně 
v ČR za rok 2001. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028136 - ANAL 029809 
Drogy a taneční scéna.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 1, s. 9 -12, 5 tab., lit. 1.  
V letech 1998 - 2000 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívaní drog mezi 
evropskou velkoměstskou mládeží navštěvující techno - party. Na projektu se podílelo 505 
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respondentů. Zkušenosti s užíváním drog. Věk první zkušenosti s drogami. Drogy a taneční 
scéna v evropských metropolích. Počet a typy v současnosti konzumovaných látek. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028129 - ANAL 029802 
HAMPL, Karel 
Léčba závislosti na heroinu metadonem v zařízení AT bez lůžkového zázemí.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 2, s. 86 - 91, 63 grafy, 4 tab., lit. 9.  
V roce 2000 došlo k rozšíření substituční léčby metadonem na celkem osm pracovišť v ČR. 
Jedním z nich je i ordinace AT pro prevenci a léčbu závislostí v Mělníku, která jako jediná 
nemá lůžkové zázemí. Dostupnost léčby. Podíl metadonové substituce v léčbě drogových 
závislostí. Léčba metadonem. Užívání dalších drog. Nedodržování abstinence od opioidů. 
Rituální složka závislosti. Toxikologické vyšetření. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028224 - ANAL 029895 
HÁTLOVÁ, Běla 
Tělesná cvičení v jednotlivých fázích léčby nealkoholových závislostí. 
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 140 - 145, lit. 12.  
Podstatným znakem závislostí je silná touha, nutkání užít látku. V léčbě je třeba nabídnout 
pacientovi strategii a způsoby jak překonávat nutkavou potřebu, ovládat lépe sebe sama a 
své emoce. V léčbě je poukázáno na možnosti a přístupy ke změně životního stylu, nácvik a 
osvojení sociálních dovedností. Kinezioterapeutické programy. Formy kinezioterapeutických 
programů. Shrnutí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028206 - ANAL 029877 
HOLEC, Petr 
Praha proti drogám: Opět politika.  
In: Reflex. - 13, 2002, č. 16, s. 16, 1 obr.  
Pražští radní schválili začátkem dubna strategický plán 
protidrogové politiky hl. města Prahy na období 2002 - 2004. Plán vychází z národní 
protidrogové politiky a reaguje na vyšší počet a nižší věk dětí konzumujících drogy, nárůst 
nitrožilních uživatelů a výskyt žloutenky. Rozhovor s protidrogovou koordinátorkou. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028138 - ANAL 029811 
HUBINOVÁ, Saša - DLOUHÝ, František 
Prekurzory a pomocné látky.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 1, s. 24 - 26.  
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Přehled prekurzorů a pomocných látek: Efedrin, Pseudoefedrin, Norefedrin: jiné názvy, 
molekulární vzorec, molekulární hmotnost, bod tání, charakteristické vlastnosti, nezákonné 
užití, zákonné užití, výrobní proces, upozornění, opatření, výrobci, první pomoc. GHB 
Gamma, Hydroxybutyrol: jiné názvy, molekulární vzorec, molekulární hmotnost, bod tání, 
charakteristické vlastnosti, nezákonné a zákonné užití, výrobní proces, upozornění, opatření, 
výrobci, první pomoc.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028250 - ANAL 029915 
KLENEROVÁ, V. - HYNIES, S. - VIŠŇOVSKÝ, P. - MILLEROVÁ, E. 
Systém pregraduálního vzdělávání na vysokých školách v oblasti prevence, užívání OPL a 
výchovy ke zdravému životnímu stylu.  
In: Závislosti a my. - 2002, květen, s. 5 - 6, 1 tab.  
Analýza současného stavu problematiky návykových látek na UK Praha v rámci projektu 
MŠTM. Oprávněnost řešení problematiky spojené s návykovými látkami na vysokých 
školách. Četnost použití návykových látek vysokoškoláky. Perspektivy primární protidrogové 
prevence na VŠ. Závěry. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028229 - ANAL 029898 
KRUTINA, Miloš - NEŠPOR, Karel - ZIMA, Tomáš 
Alkohol, tabák a jiné návykové látky z hlediska zubního lékařství.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 162.  
Onemocnění chrupu a dásní patří v lidské populaci k nejčastějším. Na jejich rozvoji se může 
podílet i alkohol, tabák a jiné návykové látky. Prevence. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028233 - ANAL 029902 
NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 
Odvykací stavy po alkoholu v ČR.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 165.  
Počet lidí, kteří byli v ČR ústavně léčeni pro odvykací stav po alkoholu, vzrostl z 251 v roce 
1994 na 6006 v roce 1999. Mezinárodně přijatá diagnostická kritéria pro odvykací stav po 
alkoholu. Závažnost odvykacího stavu ovlivňuje více délka pití a množství alkoholu než druh 
alkoholického nápoje. Tři známky závislosti: bažení po alkoholu, zhoršené sebeovládání ve 
vztahu k alkoholu, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů a potěšení ve prospěch alkoholu 
a pokračování v pití alkoholu navzdory škodlivým následkům. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028226 - ANAL 029896 
POKORA, Jiří - ŠŤASTNÝ, V. 
Některé problémy spojené s posuzováním vlivu nealkoholových psychotropních látek na 
způsobilost k řízení motorového vozidla.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 146 - 148, lit. 5.  
Vliv nealkoholických psychotropních látek na bezpečnost dopravy je v celosvětovém měřítku 
stále závažnějším problémem. Forenzně psychiatrické posuzování vlivu těchto návykových 
látek na způsobilost k řízení motorového vozidla je přitom mnohem složitější, než je tomu u 
posuzování vlivu alkoholu. Vliv tzv. "ilegálních" návykových psychotropních látek, jakožto 
kritérium k bezpečnému řízení motorového vozidla. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028240 - ANAL 029906 
Talibán odchází, výroba opia v Afghánistánu stoupá.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 15, s. 31, 1 obr., 1 tab.  
Afghánistán patřil donedávna k největším exportérům opia. Ještě v roce 2000 z něj 
pocházelo 72 procent světové nabídky. V roce 2001 došlo k prudkému poklesu, následkem 
tvrdých opatření ze strany vládního hnutí talibán. Roční produkce opia (v tunách). Cena opia 
na světových trzích prudce stoupla. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028135 - ANAL 029808 
VANĚČEK, Miloš 
Drogové subkultury - Acid House, Techno.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 1, s. 5 - 8, 1 obr., lit. 7.  
Mládež a extáze. Počátky Acid house. Účinky extáze. Hudba Acid house. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028137 - ANAL 029810 
VANĚČEK, Miloš 
Ketamin, UFO, rajský plyn.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 1, s. 13 - 14, lit. 1.  
Historie léku ketaminu. Zkušenosti s ketaminem v Čechách. Nový typ drogy "PMA" nebo také 
"UFO". Zneužívání Oxidu dusného - rajského plynu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028252 - ANAL 029917 
Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže za období 1997 - 2000.  
In: Závislosti a my. - 2002, květen, s. 26 - 30, 3 grafy, 2 tab.  
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Pokračování z minulého čísla. Výsledky, které postihují dynamiku drogové scény u 
sledovaných populací žáků a studentů v období 1997 - 2000. Souvislosti mezi drogovou 
scénou a kvalitou využívání volného času. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
028186 - ANAL 029857 
BOHUTÍNSKÝ, Jan 
Určení otcovství.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 15 - 17.  
Případ trestného činu pohlavního zneužívání, k jehož objasnění byla využita tehdy v ČR 
poměrně nová a nepříliš známá metoda analýza DNA. Znalecké posudky. Pravděpodobnost 
otcovství. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028120 - ANAL 029194 
ČERNÍKOVÁ, Vratislava 
Vina v lidském životě.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 44 - 48, lit. 15.  
Problematika viny v lidském životě. Druhy pojmu viny (kriminální, politická, morální, 
existenciální). Pedagogicko-psychologický pohled na vědomí viny za spáchaný trestný čin. 
Penitenciární resocializační proces. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028117 - ANAL 028177 
HONZÁK, Radek 
Britské záškoláky bude hlídat policie.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 101, s. 9, 1 obr.  
Blairova vláda hodlá bojovat proti kriminalitě mladistvých nasazením policistů do škol. 
Experiment s přítomností policistů na školách se osvědčil. Policisté mají střežit uvnitř budov, 
okolí škol a zakročovat v případech šikany a záškoláctví. Podle statistik 25 % případů 
vloupání a třetinu krádeží vozidel páchají mladiství ve věku 10 až 16 let v době, kdy mají být 
ve škole. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
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028124 - ANAL 028179 
HONZÁK, Radek 
Bomby ve schránkách děsí USA.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 105, s. 7, 1 obr.  
Další vlna teroristických útoků v USA, podle FBI jde o domácí terorismus. Případ bomb v 
ocelové trubce s iniciací na 9V baterii ve státech Iowa, Illinois a Nebraska. Pachatel 
instaloval bomby do poštovních schránek tak, aby došlo k výbuchu při otevření schránek a 
přikládal poselství nenávistné k současné vládě USA a obracející pozornost veřejnosti k 
omezování svobody státem. Některé předchozí případy domácího terorismu v USA v 
posledních letech. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
028103 - ANAL 029182 
KARABEC, Zdeněk 
1. Konference Evropské kriminologické společnosti.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 1, s. 71 - 73.  
Akce: Odborný program 1. Konference Evropské kriminologické společnosti [konference]. 
Laussane (ŠVÝCARSKO), 06.09.2001-08.09. 2001.  
Ve dnech 6.-8.9.2001 se konalo v Laussane 1. Konference Evropské kriminologické 
společnosti. Dvojjediný charakter konference. Projednání základních ustavujících 
dokumentů. Cíle společnosti. Odborný program konference. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028113 - ANAL 029190 
Kriminalita dětí a mladistvých zasluhuje trvalou pozornost.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 21 - 23, 1 obr., 1 tab.  
Kriminalita dětí a mladistvých. Příčiny dětské kriminality a kriminality mladistvých. Trestné 
činy spáchané dětmi (do 15 let) a mladistvými (15 - 18 let). Prevence. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028119 - ANAL 029193 
KRUTINA, Miroslav 
O stavu trestní justice a zejména vězeňství.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 40 - 43.  
Stav trestní soudnictví a vězenství. Přeplněnost věznic. Nová právní úprava výkonu trestu 
odnětí svobody. Nepokoje ve vězeňství. Důsledky nepokojů. Další vývoj vězeňství v průběhu 
roku 2000. Pozice vězeňské služby, postoj veřejnosti. Reforma justice, dosavadní stav, 
majetkové aspekty. Shrnutí. Doporučení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028114 - ANAL 029191 
MARTÍNKOVÁ, Milada 
Některá výchovná zařízení pro sociálně problémovou a delikventní mládež ve Švédsku.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 32 - 36.  
Poznatky o zacházení s mladými sociálně nepřizpůsobivými a delikventními jedinci ve 
Švédsku. Individuální programy výchovy a vzdělávání pro problémové žáky. Speciální 
výchovné zařízení s přísným režimem. Projekt alternativního výkonu trestu odnětí svobody s 
přísným režimem. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028204 - ANAL 029875 
MATES, Jan 
Čisté ruce? Zapomeňte!.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 17, s. 28 - 29, 3 grafy, 1 obr.  
Korupce v České republice. Průzkumy agentury Tambor. Výsledky průzkumu. Osobní 
zkušenosti veřejnosti s korupcí. Dvě formy korupce podle Ministerstva vnitra ČR. Strany, 
volby a boj proti korupci. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028199 - ANAL 029870 
NITRA, Josef 
Chemický terorismus.  
In: 112. - 1, 2002, č. 2, s. 17, 1 foto.  
Hodnocení současného terorismu. Použití chemických látek teroristy. Největší chemické 
teroristické útoky. Účinky chemických toxických látek na zdraví člověka. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028193 - ANAL 029864 
PEŠKA, Jan 
Aspekty a možnosti odhalování elektronické a informační kriminality.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 64 - 67.  
Počítačová kriminalita. Softwarové pirátství, spamming, hacking, phreaking. Možnosti 
ochrany před elektronikou a informační kriminalitou. Ochrana proti neoprávněným přístupům 
a zneužití informací a hackingu. Spolupráce policie s veřejností při odhalování elektronické a 
informační kriminality. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028191 - ANAL 029862 
RECH, Gustav 
Evidenční statistický systém kriminality.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 42 - 44.  
Základní informace o centrálním informačním systému "Evidenčně statistický systém 
kriminality" (ESSK). Aktualizace ESSK. Členění trestné činnosti pro účely vykazování v 
ESSK. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028205 - ANAL 029876 
WANATOWICZOVÁ, Krystyna 
Domácí násilí: Jak týrat muže.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 18, s. 30 - 35, 7 obr.  
Domácí násilí. V posledních letech přibývá mužů, které manželka či partnerka týrá a vydírá 
zejména psychicky. Týraní muži ve statistice. Institut vykázání v Rakousku a v Německu. 
Sdružení, kde je možné žádat pomoc. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028203 - ANAL 029874 
ZADRAŽIL, Luděk 
Počítačové znásilnění.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 16, s. 90, 2 grafy.  
Počítačová kriminalita v ČR. Finanční ztráty způsobené počítačovým zločinem. Napadení 
přes internetové stránky. Oběti (firmy) hackerů se stydí útoky hlásit policii. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028118 - ANAL 028178 
ŽÍDKOVÁ, Markéta 
Vrah z Erfurtu se chtěl proslavit.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 100, s. 7, 1 obr.  
Student, 19 let, člen střeleckého klubu, zastřelil v erfurtském gymnáziu 16 lidí. Motivy - 
nenávist k učitelům, kteří ho nechali propadnout, záliba a úspěchy ve střelbě z pistole, vliv 
americké heavymetalové skupiny Slipknot. Charakteristiky rozporuplné osobnosti vraha. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
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028218 - ANAL 029889 
BUREŠ, Radim 
Světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí.  
In: Policista. - 2002, č. 5, příloha.  
Koncem roku 2001 se v japonském Jokohamě konal 2. Světový kongres proti komerčnímu 
sexuálnímu zneužívání dětí. Výňatky ze souhrnné zprávy. Závěry. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028238 - ANAL 029433 
BÜTTNER, Thiess - SPENGLER, Hannes 
Lokale Determinanten der Kriminalität und Tätermobilität : Eine empirische Studie mit 
Gemeindedaten [Lokální determinanty kriminality a mobilnosti pachatelů. Empirická studie s 
obecnými údaji].   
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 1, s. 1 - 19, 7 tab., lit. 
51.  
Průzkum kriminality v Bádensku-Württembersku a statistika z posledních let. Porovnání 
kriminologických teorií se skutečným stavem kriminality v této oblasti. Souvislosti s 
kriminalitou v sousedních spolkových zemích. Pohyb obyvatelstva, sociální segregace a s 
tím související mobilnost delikventů. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028237 - ANAL 029905 
Jdi od té telky, skončíš za mřížemi.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 15, s. 30, 1 tab.  
Vztah mezi sledováním televize násilným chováním. Podle posledních výzkumů může vést 
nadměrné sledování televize a násilným chováním. Podle posledních výzkumů může vést 
nadměrné sledování televize k násilnému chování. K tomuto závěru dospěli vědci, z 
Kolumbijské univerzity, kteří své výsledky zveřejnili v časopise Science. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028249 - ANAL 029435 
LÖBMANN, Rebecca 
Stalking. Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand [Stalking. Přehled současného 
stavu výzkumu].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 1, s. 25 - 32, lit. 43.  
Definice pojmu stalking. Jde o systematické a vědomé obtěžování, zastrašování a 
vyhrožování, zaměřené proti jedné osobě nebo její rodině. Účelem je vyvolat strach u 
sledované osoby a to nejrůznějším způsobem. Různé kategorie stalkingu a typy pachatelů. 
Statistiky z USA a dalších zemí. Následky pro oběti. Možnost prevence. Závěr.  
BRD - ger: PA: jv/2002 
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028235 - ANAL 029904 
REICHL, Jiří 
Gang zlodějů auta rozřezával na vrakovištích. Specialisté na felicie dopadeni.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 14, s. 8, 2 obr., 2 tab.  
Statistiky odcizených motorových vozidel v ČR (1997 - 2001) a v Praze (1997 - 2001). 
Informace, jak nekoupit kradené auto. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028208 - ANAL 029208 
SCHMEIDLER, Karel 
Redukuje fungující sousedství kriminalitu ve městě?  
In: Policista. - 2002, č. 4, příloha, lit. 1.  
Výzkum lokálního společenství. Koncept sousedství. Pozitivní stránky sousedství. Formy 
sousedství. Potřeba sociálních kontaktů a prostředí. Veřejné prostory. Personifikace 
prostoru. Personifikace v urbánním prostředí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028219 - ANAL 029890 
SZÁNTÓ, Juraj 
Viry v rukou teroristů.  
In: Zdraví. - 50, 2002, č. 5, s. 44 - 45.  
Hrozba použití biologických zbraní v době míru. Boj proti bioteroru. Použití antraxu. 
Prevence. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/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.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028209 - ANAL 029880 
VÁVRA, Václav 
Hudební pirátství.  
In: Policista. - 2002, č. 4, příloha, 1 graf, 1 obr.  
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Problematika duševního vlastnictví. Pojem "nelegální kopírování". Struktura maloobchodní 
ceny CD domácích interpretů. Možnosti a formy hudebního pirátství. Statistiky pirátských 
padělků. Postihy pro piráty. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
028133 - ANAL 029806 
BALÍKOVÁ, Marie 
Mezinárodní konference "TIAFT 2001 Praque". Společenský přínos využití moderních 
poznatků z forenzní toxikologie.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 1. Akce: TIAFT 2001 
Praque [konference]. Praha (ČR), 26.08.2001-30.08. 2001.  
Ve dnech 26.-30.8.2001 se konala 39. mezinárodní setkání forenzních toxikologů. Zúčastnilo 
se celkem 350 toxikologů ze všech kontinentů světa a 30 toxikologů bylo z ČR. Program 
konference zahrnoval 180 původních ústních a posterových sdělení a byl rozdělen do 8 
tématických sekcí. V jednotlivých sekcích byly zařazeny prezentace výsledků systematických 
analyticko - toxikologických studií, potřebných pro vývoj a ověřování spolehlivosti nových 
metod, výsledky, farmakokinetických studií. Drogy a řízení motorových vozidel. Externí 
zabezpečení kvality v toxikologii. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028241 - ANAL 029907 
Biometrie místo občanky.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 16, s. 30, 10 obr.  
Biometrie je metoda identifikace osob na základě jejich charakteristických rysů, např. 
tělesných znaků, pohybových návyků nebo hlasu. Biometrie porovnává digitální snímky nebo 
záznamy z kamery s charakteristickými rysy obličeje (oko, ucho, hlas, obličej, ruce). 
Biometrie na letištích. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028182 - ANAL 029855 
HLAVÁČEK, Jan - ŠIMKOVÁ, Radka - HRADIL, Roman 
Vytvoření Národní databáze DNA je pro Policii ČR prioritou.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 3 - 7.  
Historie genetiky. Struktura DNA. Proces genetické kriminalistické identifikace. Informace o 
Národní databázi DNA. Zákon č. 101/2000 Sb. a zákon č. 60/2001 Sb. Seminář k Národní 
databázi DNA. Databázový systém CODIS. Pomocná informační databáze (INFO-DNA). 
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Návrh závazného pokynu policejního prezidenta, kterým se stanoví zásady provozu Národní 
databáze DNA. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028248 - ANAL 029914 
JANÍČEK, Přemysl 
Netradičně o tradiční konferenci technického znalectví konané v roce 2002.  
In: Soudní inženýrství. - 13, 2002, č. 1, s. 48 - 64, lit. 11.  
Problematika vyjasněnosti pojmů mezi pracovníky soudního inženýrství a soudního lékařství. 
Pojem systém a pojem soustava. Problematika nepřímých problémů. Modelování v 
experimentální nebo počítačové variantě. Identifikace systému. Počítačové podpory v řešení 
problému. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028300 - ANAL 029440 
LUCAS, J. - GOLDFEDER, L.B. - GILL, J.R. 
Bodies Found in the Waterways of New York City [Těla nalezená ve vodních tocích v New 
York City].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 1, s. 137 - 141, 4 tab., 1 obr., lit. 18.  
Analýza všech případů v New Yorku z let 1997 - 2000. Ze 123 případů bylo 52 sebevražd, 50 
neobjasněno, 16 nehod a 5 vražd. Příčiny smrti: 97 utopení, 13 neobjasněno, 13 ostatní. V 
některých případech zjištěna konzumace drog a dalších přípravků. Výsledek analýzy a 
diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028194 - ANAL 029865 
MACHALKA, Svatopluk 
Na pomoc ...zajišťování datových médií.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 72.  
Dva směry vývoje datových médií. Zásady. Uložení a přeprava zajišťovaných datových 
médií. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028148 - ANAL 029821 
Řešení zločinů.  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 9, s. 44 - 47, 8 obr.  
Charakteristika DNA. FBI používá k identifikaci 13 částí řetězce DNA. Srovnání DNA se 
vzorkem (krev, slina část pokožky). Nové forenzní techniky umožňují vracet se i ke starým 
nevyřešeným případům. Důkazy z místa činu. Databáze DNA. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028192 - ANAL 029863 
ŠACHL, Jindřich 
Určení viditelnosti v době činu.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 45 - 49, 3 grafy.  
U vyšetřování některých trestných činů bývá důležité vědět, za jakých podmínek viditelnosti k 
nim došlo. Podklady pro určení pokročilosti "soumraku a určení polohy slunce". Postup 
určení doby vhodné k provedení rekonstrukce ze soumraku ke zvolenému datu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028132 - ANAL 029805 
TOUPALÍK, P. - VANĚRKOVÁ, H. - KLÍR, P. - BOUŠKA, I. 
Morfologické nálezy u chronického abúzu heroinu a pervitinu.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 1.  
U zemřelého 39 letého muže s anamnézou desetileté konzumace heroinu a pervitinu bylo 
provedeno histologické a imunohistochemické vyšetření orgánů se zaměřením na průkaz 
starších i čerstvých patologických změn. Vlastní pozorování. Výsledky vyšetření. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028131 - ANAL 029804 
VANĚRKOVÁ, H. - KLÍR, P. - TOUPALÍK, P. 
Polarografické stanovení kovů u střelných poranění.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 1. 
Možnost využití polarografického průkazu iontů některých kovů (Pb, Cu, Fe, Sb) v kůži při 
vícečetném střelném poranění. Možnost určení místa vstřelu a výstřelu u konkrétního 
případu, kdy střely pronikly oděvem oběti. Materiál, metodika, výsledky, diskuse. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028299 - ANAL 029439 
WIRTHWEIN, D.P. - BARNARD, J.J. - PRAHLOW, J.A. 
Suicide by Drowning: A 20-Year Review [Sebevražda utopením. Přehled dvacetiletého 
období].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 1, s. 131 - 136, 2 obr., 2 tab., lit. 13.  
Série sebevražd utopením v Texasu v letech 1977 - 1996. 52 případů zkoumáno v 
Jihozápadním institutu soudních věd v Dallasu. Jde o případy v oblastech, kde není snadný 
přístup k vodě. Analýza těchto případů. Výsledky a diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2002 
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028220 - ANAL 029891 
ZAPLETAL, Radomír 
Rekognice.  
In: Policista. - 2002, č. 5, s. 31, 2 obr.  
Pojem rekognice. K souhrnu rekognice lze využít původních "metodických postupů v 
přípravném řízení, postupu vyšetřovatele při dokazování v průběhu vyšetřování", případně 
jiných metodických doporučení. Několik způsobů rekognice. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
028214 - ANAL 029885 
Bezpečnost ve svobodě.  
In: Policista. - 2002, č. 5, s. 6 - 7, 1 foto.  
Akce: Veřejná bezpečnost - pokračovat jako dosud? [evropské policejní sympozium]. Basilej 
(ŠVÝCARSKO), 18.03.2002-19.03.2002.  Dne 18.-19.3.2002 se ve švýcarské Basileji konalo 
evropské policejní sympozium na téma "Veřejná bezpečnost - pokračovat jako dosud?", 
kterého se zúčastnil policejní prezident ČR. Plný text jeho vystoupení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028215 - ANAL 029886 
KUČEROVÁ, Sylvie 
Co nového u sousedů.  
In: Policista. - 2002, č. 5, s. 10 - 11, 2 obr.  
V Rakousku měly dosud tři různé typy zásahových jednotek: GEK četníků, mobilní MEK a 
SEG. Od podzimu roku 2002 se mají přeměnit v jednotné nové Einsatzkommando Cobra 
(EKO Cobra) - sloučení četnictva a policie. Čtyři strategická stálá sídla Cobry, tři operativní 
pracoviště a několik mobilních pracovišť. Úkoly EKO Cobry. Od 1.3.2002 přešel od policie na 
radnici "Ústřední přihlašovací registr". Výhody pro občany. Nový projekt na zjednodušení 
administrativy, ušetřit náklady, energii a materiál a zlepšit služby obyvatelstvu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028157 - ANAL 029830 
MACHUTOVÁ, Marcela 
Finanční stráž.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 18 - 19, 8 obr.  
Činnost Finanční stráže, která spolu s příslušníky Pohraničních útvarů SNB, která v 
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poválečných letech střežila státní hranice. Historie Finanční stráže.. Úkoly Finanční stráže. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028104 - ANAL 029183 
MIŠOVIČ, Ján 
Činnost policie pod drobnohledem občanů.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 11, s. 25.  
Důvěra občanů v Policii ČR. Analýzy ukázaly, že 28 procent občanů bylo v průběhu 
uplynulých 12 měsíců okradeno, přepadeno nebo ohrožováno. Trestný čin ohlásily Policii ČR 
dvě třetiny z nich a spokojenost vyslovila polovina obracejících se na policii. Přehled dalších 
statistických údajů. Chování policistů. Veřejnost vnímá i preventivní činnost Policie ČR. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028211 - ANAL 029882 
MOULISOVÁ, Marcela 
Jak studenti policejních škol vidí policistu ev. Jaký obraz mají studenti policejních škol o 
policistovi.  
In: Policista. - 2002, č. 4, příloha.  
V roce 1995 proběhl výzkum, který sledoval, jak studenti PA ČR posuzují typického policistu 
a jakou mají představu o jeho ideální podobě. Výsledky výzkumu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028223 - ANAL 029894 
NOVÁK, František 
Komerční bezpečnostní služby v rakouském systému péče o bezpečnost občanů.  
In: Policista. - 2002, č. 5, s. 38 - 39, 1 tab.  
Organizace a počty veřejných bezpečnostních sborů v Rakousku. Tradice soukromých 
bezpečnostních služeb v Rakousku. Soukromě bezpečnostní transporty peněz a cenností. 
Soukromí detektivové v Rakousku. Organizační a majetková struktura sboru. Podniky 
komerční bezpečnosti a stát. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028274 - ANAL 029937 
NOVÁK, František 
Také v Austrálii o spolupráci SBS a policie.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 45 - 50, 9 tab.  
Předpoklady SBS v Austrálii. Vztahy mezi SBS a policií. Spolupráce SBS a policie. 

 16 



Výzkumný projekt, který by vytvořil strategii cesty ke zlepšení vzájemné kooperace. Úkoly 
výzkumu. Výsledky výzkumu. Doporučení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028244 - ANAL 029910 
REICHL, Jiří 
Smrtící pohled.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 19, s. 20 - 23, 7 obr.  
Problematika odstřelovačů neboli sniperů. Práce odstřelovačů. Druhy odstřelovačů: 
vojenský, policejní, ochranná služba. Výběr do řad policejních odstřelovačů. Vybavení 
českých odstřelovačů. Počet odstřelovačů v ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028261 - ANAL 029436 
SCHÄFER, Anne 
Polizeiliche Pressearbeit und ihr Umgang mit der Kriminalstatistik : Ergebnisse einer 
Inhaltsanalyse [Policejní zpravodajství v tisku a porovnání s kriminální statistikou. Výsledky 
jedné obsahové analýzy].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 1, s. 55 - 67, 4 tab., 2 
grafy, lit. 39.   
Přestože policejní tiskové agentury existují již od 70.let, chybí dosud analýzy policejních 
informací v médiích. Přitom náleží policii v tomto oboru monopol alespoň v místním 
zpravodajství, protože policie má přímý přístup k informacím o kriminalitě. Obsahová analýza 
policejních tiskových informací ukázala, že policejní tiskové agentury podávají v médiích 
zprávy o kriminalitě s velkým předstihem. Ve srovnání s policejní statistkou jsou zde značná 
zkreslení. To se samozřejmě týká informací o podezřelých osobách, i když je zde zachováno 
pravidlo o ochraně osobnosti (podezřelí a oběti). Autorka srovnává též statistické zprávy o 
struktuře spáchaných trestných činů v policejních tiskových informacích, kriminální statistice, 
médiích a dalších pramenech. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028212 - ANAL 029883 
SEK Nordbayern.  
In: Policista. - 2002, č. 4, s. 25 - 26, 4 obr.  
Speciální zásahové komando (SEK) a mobilní zásahové komando (MEK) v Německu. 
Organizace a úkoly "Speciální jednotky Nordbayern". Výběr a výcvik policistů. Vybavení a 
výzbroj. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028216 - ANAL 029887 
Smrtící chyby v policejní praxi.  
In: Policista. - 2002, č. 5, s. 12 - 13, 1 obr.  
Opakující se vraždy policistů vyvolávají v Německu diskuse o nutnosti a formě jejich 
sebeochrany. Různé druhy chyb, které se stále a znovu opakují. Bezmyšlenkovitost - pojem, 
příklady. Princip survivability. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028140 - ANAL 029813 
ŠINGOVSKÝ, Ladislav 
Výcvik psů specialistů u Policie České republiky.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 1, s. 34 -36.  
Specializace služebních psů u policie ČR vychází z bezpečnostní problematiky, kriminality a 
nápadu trestné činnosti v našem státě. Kategorie specialistů - psi na vyhledávání výbušnin, 
drog, zbraní, osob ukrytých v dopravních prostředcích, na vyhledávání mrtvol, na metodu 
pachové identifikace osob a věcí. Výcviková střediska Odboru služební kynologie a hipologie 
PP. Typy kurzů. Metody výcviku. Fáze výcviku. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ , ZÁKONODÁRSTVÍ 
 
028187 - ANAL 029858 
HRIB, Nikolaj 
Nedovolená ozbrojování, paragraf 185 tr. zák..  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 25 - 27.  
Případ opilého muže, u kterého si policisté všimli, že má na opasku zavěšený granát. Místo i 
muže zajistili. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že granát je nefunkční. Vyšetřovatel muže obvinil 
z trestného činu nedovoleného ozbrojování, avšak soud delikt překvalifikovat na přestupek. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028141 - ANAL 029814 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 4, s. 10.  
Dokončení z č. 3/2002. Procesní postavení poškozeného v trestním řízení po novele 
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trestního řádu č. 265/2001 Sb. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028155 - ANAL 029828 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 10.  
Pokračování z čísla 4/2002. Souhlas poškozeného s trestním stíháním po novele trestního 
řádu č. 265/2001 Sb. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028189 - ANAL 029860 
KROULÍK, Pavel - MLADOVÁ, Marie 
Novely (pokračování).  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 32 - 38, lit. 21.  
Nová ustanovení trestního zákona (hlava 10 trestního řádu) - zahájení trestního stíhání, 
dalšího postupu v něm, zkrácení řízení a rozhodnutí v přípravném řízení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028144 - ANAL 029817 
MACEK, Pavel 
Z historie ochrany stráží, strážníků a četníků.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 4, s. 12.  
Plnění policejních úkolů bylo, je a bude spojeno s nevolí části veřejnosti vůči osobám činným 
na tomto úseku. Ochrana klidu a pořádku, majetku a zdraví osob je potřebnou věcí. Právní 
ochrana četníků v období 1. republiky. Delikty proti cti podléhající trestní soudní pravomoci - 
dělení. Urážky na cti policistů či strážníků. Postup četníků a jejich představených při podání 
žaloby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028156 - ANAL 029829 
MACEK, Pavel 
Pobíhání psů na veřejných prostranstvích.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 12.  
Problematika volného pobíhání psů, čili jejich pobyt na veřejných prostranstvích. Několik 
příkladů úpravy a řešení této otázky v předchozích dobách. Právní úprava byla tvořena 
"policejními řády, policejními instrukcemi" a dalšími obdobnými předpisy, vydávanými městy 
a obcemi pro pracovníky jejich komunálních policejních sborů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028116 - ANAL 029427 
SPARROW, P. - BROOKS, G. - WEBB, D. 
National Standards for Probation Service: Managing Post-Fordist Penality [Národní normy 
pro probační služby. Nový trestní systém v době postfordismu].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 1, s. 27 - 40, lit. 62.  
Debata o tzv. postfordismu (míněn americký průmyslník Henry Ford) se týkala změn v 
poslední průmyslové technologii práce a nových sociálních vztahů ve výrobě. Z historického 
hlediska jde o spřízněnost pracovních režimů a formu disciplíny, které jsou delikventi 
vystaveni. V nové éře technologických a sociálních vztahů, tedy v postfordismu, bychom 
mohli očekávat odpovídající změny v trestním soudnictví. 1) Jde o historický vztah mezi 
pracovním režimem a trestností, 2) Jde o zkoumání probačních služeb. Směrnice, smlouvy, 
řízení a inspekce, které usměrňují nejen delikventy, ale i sociální kurátory, 3) Nový trestní 
systém je pokračováním moderních strategií trestu a disciplíny, což může být ve své 
zrevidované formě vnímáno jako postfordismus. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028149 - ANAL 029822 
TÉGL, Patrik 
Hledají útočiště v nových domovech.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 4, 1 graf, 1 obr.  
"Uprchlíci" podle Ženevské konvence z roku 1951. Rozlišení legální a nelegální uprchlík. 
Počet žadatelů o azyl v České republice (1990 - 31.12.2001). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028150 - ANAL 029823 
TÉGL, Patrik 
Setkáváme se s předsudky i s lidským porozuměním.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, 5, s. 5, 1 obr.  
Rozhovor s vedoucím oddělení vnějších vztahů a prevence Správy uprchlických zařízení MV 
ČR. Celkové náklady na vytvoření a provoz uprchlické infrastruktury v letech 1990 - 2000. 
Náklady na osobu a den pobytu v azylovém zařízení. Volný čas uprchlíků. Soužití uprchlíků a 
občanů ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028153 - ANAL 029826 
TÉGL, Patrik 
Na zelené hranici je stále rušno.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 7, 1 foto.  
Nelegální migrace přes území ČR. Promítnutí azylového zákona do práce cizinecké a 
pohraniční policie. Problém komunikace policie s uprchlíky. Vyhoštění cizince z ČR. 
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Způsoby vyhoštění. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028185 - ANAL 029429 
Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Schadenssuche [Nedovolené vzdálení se z místa 
nehody po zjištění škody].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 3, s. 20.  
Podle paragrafu 142 trestního zákoníka se účastník dopravní nehody vystavuje trestnímu 
stíhání, jestliže se po nehodě bezprostředně vzdálí od místa nehody. Skutková podstata 
útěku nastane, když původce nehodu zpozoruje a uvědomí si, že vznikla značná škoda. 
Zákon počítá i s úmyslným přehlédnutím nehody a vzniklé škody a s dalšími okolnostmi. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028139 - ANAL 029812 
VANĚČEK, Miloš 
Vývoj psychiatrie v dějinách.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 1, s. 29 - 33, lit. 2.  
Počátky soudní psychiatrie. Soudní psychiatrie ve středověku. Spis pro dějiny soudní 
psychiatrie, tzv. History of the Pleas of the Crown. Hrdelní řád Josefa l. z roku 1707. trestní 
řád z roku 1873 (zákon č. 119 z 23.5.1873). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028183 - ANAL 029856 
VANĚK, Petr 
Ostravská transplantační kauza.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 9 - 14.  
Transplantační medicína. V ČR existuje sedm transplantačních center. Současná právní 
úprava odběru a transplantace orgánů. Ostravská transplantační kauza. Vyšetřování 
případu. Znalecké posudky z oboru zdravotnictví. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028165 - ANAL 029838 
Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. (Úplné znění).  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 5, příloha.  
Text zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. Vymezení zbraní a střeliva. 
Druhy zbraní. Druhy střeliva. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028283 - ANAL 029946 
BENEŠOVÁ, Luďka 
Prevence střetu zájmů u členů zastupitelstev.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 20, s. 24 - 26, 1 obr.  
Francouzská právní úprava, zejména Kodex územních samospráv, obsahuje několik 
ustanovení o podjatosti členů zastupitelstva. Právní normy upravující tuto problematiku. 
Podjatost ve věci. Osobní zájem zastupitele jako obyvatele obce. Podjatost zastupitele z 
důvodů členství v právnické osobě. Česká právní úprava. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028228 - ANAL 029431 
BÖSE, Martin 
Die Verwertung im Ausland gewonnener Beweismittel im deutschen Strafverfahren [Využití 
důkazních prostředků, získaných v zahraničí, v německém trestním řízení].  
In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 114, 2002, č. 1, s. 148 - 182, lit. 165.  
V jakém rozsahu lze - z právního hlediska - využít důkazní prostředky, získané v zahraničí. 
Kolize mezi právními řády jednotlivých zemí. Použití německých právních předpisů o 
důkazních prostředcích, které byly získány v jiné zemi. Případy, kdy zákon omezuje nebo 
zakazuje využití zmíněných důkazních prostředků. Ochrana práv jednotlivce a ochrana 
svědků. Závěr. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028245 - ANAL 029911 
DOUBRAVA, Lukáš 
Trestnost přechovávaného množství drogy by měl určovat zákon.  
In: Učitelské noviny. - 105, 2002, č. 14, s. 7, 1 foto.  
Rozhovor se soudcem Vrchního soudu v Praze. Přechovávání drog. Nedokonalost novely. 
Držení drogy pro vlastní potřebu (paragraf 187a). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028210 - ANAL 029881 
FRYŠTÁK, Marek 
Srovnání právní úpravy předstíraného převodu věci upravené v zákoně o policii do 
31.12.2001 s právní úpravou vyplývající ze zákona č. 265/2001 Sb.  
In: Policista. - 2002, č. 4, příloha.  
Novela trestního řádu a některých dalších zákonů. Právní úprava předstíraného převodu věci 
obsaženou do 31.12.2001 v zákoně o policii a jejímu srovnání s právní úpravou obsaženou v 
trestním řádu. Použití informátorů a využívání jejich informací jako východiska 
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pro další vyšetřování a opatřování důkazů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028207 - ANAL 029878 
HERZOGOVÁ, Zuzana 
Etické principy policejní práce.  
In: Policista. - 2002, č. 4, příloha.  
Etické zákony policejní práce. Charakteristika policejní profese. Normy chování policistů. 
Mimoslužební aktivity. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028247 - ANAL 029913 
KLEDUS, Miroslav 
Novely trestního práva ve vztahu ke znalecké činnosti.  
In: Soudní inženýrství. - 13, 2002, č. 1, s. 6 - 9.  
Změny trestního zákona a trestního řádu ve vztahu ke znalecké činnosti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028198 - ANAL 029869 
KROUPA, Miroslav 
Kolik váží vůně yperitu?  
In: 112. - 1, 2002, č. 2, s. 16, 1 obr.  
Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich 
zničení, ze zákona č. 19/1997 Sb. a vyhláška č. 50/1997 Sb. Bojové otravné látky BCHL 2. 
Účel používání BCHL 2. Obsah vzorkovnice. Otravy. Likvidace BCHL 2. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028190 - ANAL 029861 
MALÝ, Karel - OPOČENSKÝ, Luděk 
Kriminalita v oblasti ochrany živočichů a rostlin.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 39 - 41.  
Problematika ochrany živočichů a rostlin. Úmluva o mezinárodním obchodu ohrožených 
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - CITES. Podle této úmluvy podléhají 
exporty a importy stanovených druhů živočichů a rostlin schvalovací povinnosti 
prostřednictvím signatářských států. Dodržování zásad CITES je v ČR stanovena zákonem 
č. 16/1997 Sb. a dalšími vyhláškami. Přílohy CITES. Trestný čin porušování předpisů o 
oběhu zboží ve styku s cizinou (paragraf 124 trestního zákona). a vztah k ochraně živočichů 
a rostlin chráněných úmluvou CITES. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028276 - ANAL 029939 
NOVÁK, František 
Zákon o soukromých bezpečnostních službách 2001.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 54 - 55.  
Zřízení zvláštního státního orgánu s rozsáhlými pravomocemi. Britská legislativa na úseku 
činnosti SBS. Funkce úřadu při udělování licencí. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028225 - ANAL 029430 
OBERLIES, Dagmar 
Selbstbestimmung und Behinderung : Wertungswidersprüche im Sexualstrafrecht? 
[Sebeurčení a postižení. Rozpory v hodnocení v sexuálním trestním právu ?].  
In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 114, 2002, č. 1, s. 130 - 147, lit. 49.  
Autorka zkoumá rozpory v jednotlivých německých zákonech o sexuální kriminalitě. Rozpory 
vznikají tím, že zákonodárci vycházejí z odlišných předpokladů. Používání zákonů v praxi. 
Možnost obrany u osob mentálně nebo tělesně postižených. Zvláštní případy, kdy oběť byla 
ve spánku nebo v bezvědomí. Diskuze a návrh reformy zákonů o sexuálních deliktech. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028277 - ANAL 029940 
Ochrana informací, dat, telekomunikačních a počítačových systémů - jeden z velmi 
důležitých směrů komerčního podnikatelského obranného zpravodajství.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 56 - 58, lit. 5.  
Pokračování z č. 1/2002. Administrativně - organizační opatření, technická opatření a 
speciální opatření. Kryptografická opatření. Personální a administrativní bezpečnost. 
Objektová bezpečnost. Technická bezpečnost. Bezpečnost informačních systémů. 
Certifikace technických prostředků. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028202 - ANAL 029873 
PROCHÁZKOVÁ, Dana 
Krizové řízení v Nizozemsku.  
In: 112. - 1, 2002, č. 2, s. 23 - 25, 3 obr.  
Způsoby zvládání mimořádných událostí. Principy krizového řízení a plánování, používanými 
v Nizozemsku. Základní pojetí řízení. Základní zákony. Dva termíny v oblasti řízení. Řízení 
krizí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028236 - ANAL 029432 
SCHÜNEMANN, Bernd 
Wohin treibt der deutsche Strafprozess ? [Kam směřuje německý trestní proces ?].  
In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswisseschaft. - 114, 2002, č. 1, s. 1 - 62, lit. 181.  
Část první: Vývoj v posledních 125 letech. Reforma procesu jako věda neboli kvadratura 
kruhu. Celková reforma jako sisyfovský úkol. Reforma přípravného řízení. Hlavní přelíčení a 
jeho osud. Část druhá: Současná reformní situace. Stanovisko poškozeného. Základní 
otázky reformy hlavního líčení. Závěr. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028195 - ANAL 029866 
SVOBODA, Miloš 
Požární prevence jako součást provozovaných činností.  
In: 112. - 1, 2002, č. 2, s. 6, 1 obr.  
Podmínky požární bezpečnosti. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti 
rozdělují do tří kategorií: bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním 
nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím. Kritéria pro zařazení provozovaných činností 
do jednotlivých kategorií jsou stanovena zákonem o požární ochraně a vyhláškou č. 
246/2001 Sb. Další vývoj požární prevence. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
026706 - ANAL 028258 
TELEC, Ivo 
O přírůstku práva k právním předpisům.  
In: Právní rozhledy. - 9, 2001, č. 9, s. 411 - 414.  
Podstata právního pozitiva a přírůstků práva. Normativní základ a odchýlení od verbálního 
vyjádření. Právo a mravnost, přirozené a pozitivní právo. Právní hermeneutika, kauzalita a 
její vyjádření. Spravedlnost a přírůstek práva. Pojmové zpřesnění, úkol soudce, vztah k 
legislativě. Srovnání českého a německého pojetí. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
028279 - ANAL 029942 
VIDLÁKOVÁ, Olga 
Aktuální přehled veřejné správy a veřejné služby v členských zemích EU.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 18, příloha.  
Principy veřejné správy. Územně - správní struktura v jednotlivých členských státech EU. 
Středoevropské země s tradicí správního práva: Francie, SRN, Rakousko. Země anglosaské 
správní kultury: Spojené království, Irsko. Skandinávské země: Dánsko, Finsko, 
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Švédsko. Skupina států Benelux: Belgie, Lucembursko, Nizozemsko. Jihoevropské země: 
Itálie, Portugalsko, Řecko, Španělsko. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 
028128 - ANAL 029801 
BOB, P. - VYHNÁNKOVÁ, Z. - PÁV, M. - PAVLÁT, J. - UHROVÁ, T. - 
ZVOLSKÝ, P. - PACLT, I. 
Disociativní komponenty v etiopatogenezi deprese možnosti jejich sledování a 
terapeutického ovlivnění.   
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 2, s. 81 - 85, lit. 48.  
Pojem disociace. Disociace a její měření. Disociace a deprese. Metodika, výsledky, diskuse 
a závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028127 - ANAL 029200 
DRAGOMIRECKÁ, E. - BAUDIŠ, P. - SMOLOVÁ, E. - DZÚROVÁ, D. - HOLUB, J. 
Psychiatrická nemocnost obyvatel České republiky.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 2, s. 72 - 80, 4 grafy, 6 tab., lit. 27.  
Výsledky šetření duševního stavu obyvatelstva. Pro sběr dat byl použit strukturovaný 
diagnostický rozhovor CIDI zahrnující nejrozšířenější skupiny neorganických duševních 
poruch. Studie psychiatrické nemocnosti v zahraničí. Zjišťování psychiatrické nemocnosti v 
ČR. Vymezení problému, metodika, výsledky, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028239 - ANAL 029434 
HABERMEYER, E. - HOFF, P. - SASS, H. 
Das psychiatrische Sachverständigengutachten zur Hangtäterschaft. Zumutung oder 
Herausforderung? [Psychiatrický znalecký posudek k osobám závislým na páchání trestné 
činnosti. Požadavek nebo výzva ?].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 1, s. 20 - 24, lit.17.  
Na konkrétním příkladu je zde popsána a diskutována problematika, v psychiatrické literatuře 
dosud málo zpracovaná: znalecký posudek v případě nutnosti umístění závislé osoby do 
nápravného ústavu. Dále je navrhován postup integrace klinických a psychopatologických 
zkoušek příčetnosti se sociálněpsychologickými  respektive kriminologickými metodami za 
účelem zjištění výše uvedené závislosti. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
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028130 - ANAL 029803 
HÁTLOVÁ, Běla 
Tělesná cvičení a kinezioterapie.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 2, s. 104 - 109, lit. 31.  
Od 60. let se datují pokusy o vytvoření účinných pohybových programů a jejich zařazení do 
léčby psychiatrických pacientů. Pohybové programy mohou být účinným prostředkem v 
rámci podpůrné léčby. Kinezioterapie je somatoterapeutická aktivita, která používá 
modelované cíleně zaměřené pohybové programy. Pohyb a psychika. Léčba pohybem. 
Pojem kinezioterapie. Formy kinezioterapií v léčbě psychiky nemocných pacientů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028243 - ANAL 029909 
HLAVÁČ, Jan - NETOPILOVÁ, Jana 
Vábení havranů. Sbohem, lidi.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 18, s. 12 - 15, 23 obr., 2 tab.  
Problematika sebevražd. Sebevrazi v dějinách světa a ČR. Sebevraždy a geny. Průkaznost 
rozdílů sebevražednosti v jednotlivých dnech v týdnu v období 1996 - 2000. Příčiny 
sebevražednosti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028227 - ANAL 029897 
IMRIŠKOVÁ, Anežka - KABÁTOVÁ, M. 
Úskalia ochrannej sexuologickej liečby.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 155 - 157, lit. 8.  
Kasuistika sexuálního delikventa - recidivisty. Tři základní okruhy ochranné léčby. Kvalita 
života samotného pacienta i jeho okolí. Realizace alternativních metod hlavně, ochranné 
detence. Závěr. 
CZ - sla: PA: ká/2002 
 
028230 - ANAL 029899 
KUDRNÁČ, Ivo 
Příspěvek k posuzování patologického hráčství v trestním řízení.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 158 - 161.  
Patologičtí hráči a posudkové důsledky této diagnózy v trestním řízení. Pojem patologického 
hráčství. Patologické hraní. Symptomatičtí hráči. Nezdrženliví hráči. Patologičtí hráči. 
Posuzování konkrétní trestná činnost patologických hráčů. Léčebná opatření u patologického 
hráčství. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028231 - ANAL 029900 
NEŠPOR, Karel - ZIMA, Tomáš 
Otravy alkoholu a další rizika související s alkoholem u malých dětí. 
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 3, s. 163, lit. 1.  
Alkohol a dětský organismus. Otravy dětí u předškolního věku. Praktické rady. Zásady 
prevence problémů působeným alkoholem a jinými návykovými látkami u dětí a 
dospívajících. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

VĚZEŇSTVÍ, PENOLOGIE 
 
028272 - ANAL 029437 
ALBRECHT, Hans-Jörg 
Der elektronische Hausarrest : Das Potential für Freiheitsstrafenvermeidung, 
Rückfallverhütung und Rehabilitation [ Elektronické domácí vězení. Možnost jak odvrátit trest 
odnětí svobody, jak zabránit recidivě a možnost rehabilitace].   
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 2, s. 84 - 104, 1 tab., 
lit. 117.  
Článek shrnuje výsledky výzkumu elektronické kontroly domácího vězení z právního, 
sociálního, technického a ekonomického hlediska. Kromě německých zkušeností přináší i 
údaje z jiných evropských zemí (Švédsko, Anglie, Nizozemsko, Francie).  
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028112 - ANAL 029426 
BOSWELL, Gwyneth 
Imprisoned Fathers: The Children's View [Uvěznění otci. Problém z hlediska dětí].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 1, s. 14 - 26, lit. 28.  
Vztah uvězněných otců a jejich dětí. Výzkum proveden u 209 rodin, t.j. 424 dětí mladších 
osmnácti let. Jejich sympatie či nesympatie k otci. Vliv na život ve škole. Starost a strach o 
otce a rodinu. Jiné formy kontaktu s uvězněným otcem (dopisy, fotografie, dary, telefonáty, 
pásky a video). 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028298 - ANAL 029438 
BÖSLING, Thiess 
Elektronisch überwachter Hausarrest als Alternative zur kurzen Freiheitsstrafe? [Elektronicky 
střežené domácí vězení jako alternativa ke krátkému odnětí svobody ?].  
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In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 2, s. 105 - 125, lit. 
189.   
Technologie elektronicky střeženého domácího vězení. Situace v německých věznicích. Je 
domácí vězení správným řešením v dané situaci? Zkušenosti z jiných zemí. Závěrem je 
položena otázka, jestli je domácí vězení novou formou výkonu trestu nebo právním 
následkem trestného činu. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028110 - ANAL 029188 
DOČEKAL, Milan 
Koncepce zacházení s vězněnými cizinci.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 1 - 2, s. 48 - 50, 2 grafy, 1 tab. 
 Problematika vězněných cizinců. Charakteristika kategorie vězněných cizinců. Koncepce 
zacházení s vězněnými cizinci. Trestná činnost cizinců. Charakteristika problémů při 
zacházení s vězněnými cizinci a jejich příčiny. Porovnání celkových počtů obviněných a 
odsouzených v letech 1996, 1999 a 2000. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028122 - ANAL 029196 
HALUZOVÁ, Soňa 
Rusky hovořící cizinci v českých věznicích a problémy komunikace s nimi.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 4, s. 8.  
Fungování ruského kriminálního podsvětí. Recenze na publikaci Oxany Dlouhé "Rusko-
český" odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu. Seznámení s 
jednotlivými částmi publikace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028109 - ANAL 029187 
INDRA, Vladimír 
Sexuální delikvence očima odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody 
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 1 - 2, s. 40 - 43, lit. 5.  
Pachatelé trestných činů se sexuálními motivy tvoří ve výkonu trestu odnětí svobody zvláštní 
skupinu, která vyžaduje specifické zacházení a která je také zvláštním způsobem vnímána 
ostatními vězni. Nejčastější sexuální delikventi (za znásilnění a pohlavní zneužití). Vlastní 
průzkum. Výsledky průzkumu, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028105 - ANAL 029184 
JEŘÁBEK, Milan 
Zaměstnávání vězňů.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 1 - 2, s. 3 - 23, 11 graf, 4 obr.  
V polovině června r. 2000 se uskutečnila v Zotavovně Vězeňské služby ČR v Praze pracovní 
porada, jejímž hlavním cílem bylo hledat společné cesty a na základě diskuse navrhnout a 
přijmout opatření, vedoucí k posílení a k rozvoji zaměstnanosti vězňů, zejména ve spolupráci 
s podnikatelskými subjekty. Výběr z diskusních příspěvků. Roční počty odsouzených dle 
forem zaměstnávání v letech 1995 - 2000. Počty zaměstnaných odsouzených v letech 1996 - 
2001. Vývoj průměrné měsíční odměny odsouzených v letech 1997 - 2001. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028108 - ANAL 029425 
MELZER, D. - TOM, B.D.M. - BRUGHA, T. - FRYERS, T. - GROUNDS, A. - JOHNSON, T. 
Prisoners with Psychosis in England and Wales: A One-Year National Follow-Up Study 
[Vězni s psychózou v Anglii a Walesu. Jednoroční průběžný výzkum].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 41, 2002, č. 1, s. 1 - 13, 5 tab., lit. 20.  
Duševní poruchy u vězňů jsou poměrně častým jevem, ale málo pozornosti se věnuje 
dalšímu osudu těchto lidí po propuštění z výkonu trestu. Byl proveden průzkum u 140 osob v 
časovém rozmezí jednoho roku po propuštění. Někteří z nich byli hospitalizováni na 
psychiatrii, nebo v protidrogových a protialkoholních centrech, představují však dosti nízké 
procento zkoumaných osob. V článku je uvedena podrobná statistika. Je nutno zlepšit 
spolupráci mezi vězeňskou službou, zdravotnictvím a sociálními službami. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028107 - ANAL 029186 
NANQUE, Otmara 
Spolek pro probační službu a sociální práci v Rakousku.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 1 - 2, s. 35 - 39, 4 tab., lit. 3. 
Justiční sociální služby v Rakousku. Právní zakotvení: generální smlouva mezi VBSA a 
ministerstvem spravedlnosti. Vývoj organizace. Struktura vedení VBSA. Práce jednotlivých 
odborů. Perspektivy. Personální vývoj 1995, 1996. Celkové výdaje za rok 1996. Celkové 
počty klientů 1995 - 1996. Vzdělání a další vzdělávání za rok 1996. struktura trestné činnosti 
- narovnání. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028125 - ANAL 029198 
Rehabilitační strategie kanadské Správy nápravných zařízení. Přel. Ota  Michl.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 4, s. 34 - 37.  
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Rehabilitační strategie se řídí tím, že stanoví vztahy a přednostní postavení jednotlivých 
složek, programů, zaměřených na skupiny s rozličnými potřebami. Potřeby delikventů. 
Tvorba programů. Proces rehabilitačního plánování. Složky základního programu. Podpora 
prostředí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028106 - ANAL 029185 
ROZUM, Jan - KOTULAN, Petr - VŮJTĚCH, Jan 
Vybrané poznatky z výzkumu nově zavedených prvků probace do trestního práva ČR.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 1 - 2, s. 30 - 35.  
Vybrané poznatky z ukončeného výzkumu, který se týká nově  zavedených prvků probace 
do našeho trestního zákonodárství. Předmět výzkumu. Právní úpravy probace v zahraničí. 
Statistické údaje. Hlavní poznatky z analýzy soudních spisů a probačních svazků. Hlavní 
poznatky z názorů respondentů dotazníkového šetření. Náměty na využití výsledků 
výzkumu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028121 - ANAL 029195 
VODIČKA, Karel 
Logistika ve vězeňství.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 55 - 57.  
Problematika logistiky a projektového řízení. Vývoj a obecné principy logistiky. Tři oblasti 
logistiky ve vězeňství. Projektové řízení - dynamický model správy majetku. Projektové a 
havarijní řízení. Pasportizace a informatika. Kritéria projektového řízení. Specifika při 
realizaci staveb. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028111 - ANAL 029189 
Zacházení s mladistvými vězni.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 3 - 18, 1 obr., 22 tab.  
Zacházení s mladistvými vězni. Informace pro jednání vlády ČR. Program zacházení s 
mladistvými vězni. Početní stavy mladistvých obviněných a odsouzených podle vybraných 
kritérií. Finanční prostředky přidělené pro práci s mladistvými vězni ve věznicích a vazebních 
věznicích v roce 2000. Počty vychovatelů a specialistů, vyčleněných pro práci s mladistvými 
vězni. Problematika násilí u mladistvých vězňů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028123 - ANAL 029197 
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy 
vězeňství.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 4, s. 9 - 23, 6 graf, 18 tab.  
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Zpráva o plnění systémových oprávnění v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska 
reformy vězeňství - stav ke dni 30.6.2001. Aktualizovaná koncepce rozvoje vězenství. 
Legislativní opatření. Personální situace. Materiálně technické zabezpečení výkonu vazby a 
trestu odnětí svobody. Bezpečnost českých věznic. Závěry. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
028294 - ANAL 029957 
DENKSTEINOVÁ, Milada 
Specifický tým pro reakci na nouzové situace.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 13 - 14 
Hlavní národní (NC) tým pro reakci na radiační, biologické a chemické (NBC) ohrožení. 
Složení týmu. Informační a operační program pro výcvik účastníků zásahu (policie, 
požárníků, záchranné služby, zdravotníků). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028295 - ANAL 029958 
DENKSTEINOVÁ, Milada 
Strategie zmírňování katastrof.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 15 - 16 
Problematika zmírňování, které spočívá v trvalých opatřeních, realizovaných před vznikem 
nouzové situace. Se zmírňováním katastrof se započalo v Kanadě v šedesátých letech po 
záplavách. Činnost Úřadu pro ochranu kritické infrastruktury a připravenosti na nouzové 
situace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028102 - ANAL 029181 
Hašení požárů jedlých tuků a olejů vyžaduje nové postupy a mění předpisy.  
In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 12, 2002, č. 2, s. 32.  
Příčiny požárů v restauračních kuchyních, v pekárnách a cukrářských výrobnách. Požáry 
jedlých tuků a olejů. Výsledky požárních zkoušek s použitím požárních dek, hasicích 
přístrojů odzkoušených podle EN3. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028200 - ANAL 029871 
KROUPA, Miroslav 
Improvizovaná ochrana dýchacích cest.  
In: 112. - 1, 2002, č. 2, s. 18 - 19, 2 obr., 1 tab.  
Improvizovaná ochrana dýchacích cest proti typovým otravným látkám. Modelové oblasti 
koncentrací při úniku nebezpečné škodliviny a možnosti aplikace prostředků ochrany 
dýchacích cest. Toxikologické vlastnosti a rozpustnost vybraných průmyslových škodlivin. 
Způsob aplikace improvizované ochrany. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028197 - ANAL 029868 
LEHNER, Alexander 
Záchranné a výcvikové základny.  
In: 112. - 1, 2002, (č. 2), s. 14 - 15, 4 obr.  
Hlavním prostředkem Armády ČR pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany ve 
prospěch civilního obyvatelstva v případě vzniku pohrom nebo jiných závažných 
mimořádných událostí ohrožujících životy, zdraví nebo životní prostředí jsou záchranné a 
výcvikové základny, začleněné do kompletu Sil územní obrany. Legislativa. Dislokace 
záchranné a výcvikové základny. Způsob použití. Personální složení záchranného týmu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028196 - ANAL 029867 
LUKEŠ, Pavel 
Internet a integrovaný záchranný systém.  
In: 112. - 1, 2002, č. 2, s. 8 - 9, 2 obr.  
Krizové řízení a havarijní plánování. Informační infrastruktura. Internet a intranet. Integrovaný 
záchranný systém. Informační bezpečnost. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028101 - ANAL 029180 
Nejmodernější vzduchový dýchací přístroj. AirMaXX už je v Česku.  
In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 12, 2002, č. 2, s. 26 - 27, 9 obr.  
Nové prvky vzduchového dýchacího přístroje AirMaXX. Charakteristika a popis dýchacího 
přístroje. Informační jednotka "ICU". Telemetrický přenos dat. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028282 - ANAL 029945 
NOVÁK, Aleš 
Co to je, když se řekne "předurčenost pro zásahy s výskytem nebezpečné látky".  
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In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 12, 2002, č. 3, s. 45, 4 obr.  
Pro zásahy u havárií nebezpečných látek, existuje základní vybavení u všech požárních 
jednotek. Jsou to především protichemické obleky, různé těsnící prostředky, sorbenty k 
zachycení úniků ropných látek apod. V roce 1994 vznikl systém pro zásady na nebezpečné 
látky. Tři skupiny jednotek: základní, střední, opěrné, které mají rozdílné vybavení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028280 - ANAL 029943 
Protichemické obleky.  
In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 12, 2002, č. 3, s. 32 -33, 2 obr.  
Protichemické obleky jsou opatřeny speciálním plynotěsným zdrhovadlem a vyžaduje použití 
vzduchového dýchacího přístroje, jehož vydechovaný vzduch vytváří v obleku přetlak. 
Protichemický oblek Chempion Elite - popis. Typy chemických obleků. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028188 - ANAL 029859 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Velké neštěstí při raftingu.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 28 - 31, lit. 1.  
V roce 1999 se při raftingu na švýcarském horském potoce utopilo 21 osob. Vyšetřování této 
tragické události probíhalo za značného zájmu sdělovacích prostředků z celého světa. 
Poznatky ze záchranných akcí u hromadných neštěstí. Popis tragédie. Záchranná opatření. 
Zásah na místě. Koordinace celého zásahu. Policejní objasňování. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028289 - ANAL 029952 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Program společné bezpečnosti.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 3 - 4.  
Zřízení internetového bezpečnostního informačního centra. Projekt Spolkového ministerstva 
vnitra ve spolupráci s Rakouským svazem civilní ochrany. Cíle projektu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028290 - ANAL 029953 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Úloha sebeochrany v ochraně obyvatelstva.  
In: Monitor zahraniční odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 5 - 6.  
Ochrana obyvatelstva v Rakousku. Sebeochrana obyvatelstva při každodenních událostech, 
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při katastrofách a nouzových situacích, při ozbrojeném konfliktu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028292 - ANAL 029955 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Téměř o polovinu více zásahů civilní ochrany než v roce 1999.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 9 - 10, 2 grafy.  
Civilní ochrana kantonu Zürich vykonala v roce 2001 o 8,4 procent více nasazení než v roce 
2000 a téměř 42 procent více než v roce 1999. Těžiště spočívalo především v odstraňování 
následků přírodních katastrof, v oblasti ošetřování a péče v rámci rychlé pomoci v nouzi. 
Srovnání nasazení civilní ochrany v letech 1997 - 2001.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028293 - ANAL 029956 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Úřad záchranných služeb.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 11 - 12, 1 schéma.  
V roce 1986 vznikl Úřad záchranných služeb jako ústřední koordinační a dozorčí organizace 
záchranných služeb na státní úrovni. Činnost Úřadu. Organizační struktura Úřadu 
záchranných služeb. Úkoly Úřadu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028296 - ANAL 029959 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Mimořádné události v roce 2001.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 19 - 20, 1 graf, 1 tab.  
Za rok 2001 bylo evidováno 91 mimořádných událostí na Slovensku. Přehled mimořádných 
událostí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028297 - ANAL 029960 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Přehled mimořádných událostí ve světě za prosinec 2001 - únor 2002.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 24 - 30 
Přehled mimořádných událostí ve světě za prosinec 2001 - únor 2002. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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ZBRANĚ, STŘELIVO  
 
028167 - ANAL 029840 
BALCAR, Jan 
Pistole Webley & Scott 1908 ve výzbroji londýnské metropolitní policie.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 5, s. 70 - 71, 3 obr., 1 tab.  
Vznik a charakteristika s popisem pistole Webley & Scott 1908. Technické údaje pistole. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028161 - ANAL 029834 
CHLUDIL, Ivan 
Úderníkové bicí mechanismy.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 4, s. 57, 3 obr.  
Kohoutkové a kladívkové mechanismy úderníku fungují jenom jako přenašeč úderu. 
Úderníkové bicí mechanismy. Základní provedení.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028166 - ANAL 029839 
CHLUDIL, Ivan 
Dvojčinné spoušťové mechanismy.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 5, s. 65, 2 obr.  
V moderních, zvláště služebních a obranných zbraních se používá spoušťový mechanismus 
dvojčinný. Stisknutím spouště dvojčinného mechanismu se dá nenatažený bicí mechanismus 
natáhnout. Řez revolveru Smith & Wesson 686 s klasickým dvojčinným mechanismem. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028170 - ANAL 029843 
HELEBRANT, Martin 
Vývoj pušky M16.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 4, s. 22 - 23, 3 obr.  
Pokračování z čísla 3/2002. Zkoušky pušky AR-10. Přehled střelných zbraní řady AR-10. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028160 - ANAL 029833 
JUŘÍČEK, Ludvík - KOMENDA, Jan - ROZEHNAL, Dalibor - ROUBAL, Petr 
Experimenty v ranivé balistice.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 4, s. 30 - 31, 1 graf.  
Pokračování z čísla 3/2002. Predikce ranivých účinků střely zkoumaných nábojů na měkkou 
biologickou tkáň. Dílčí závěry z balistického experimentu. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028164 - ANAL 029837 
JUŘÍČEK, Ludvík - KOMENDA, Jan - ROZEHNAL, Dalibor - ROUBAL, Petr 
Experimenty v ranivé balistice.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 5, s. 20 - 21, 3 schéma, 1 tab.  
Pokračování z čísla 4/2002. Simulace účinků rázové vlny od střely na cévní systém. Cíle 
experimentu. Hydraulická měření a záznam tlaku v cévě. Balistická charakteristika 
experimentu. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028168 - ANAL 029841 
KŘÍŽ, Stano R. 
Pen a Buco.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 5, s. 72 - 73, 5 obr.  
Charakteristika a popis střílejícího kuličkového pera Pen a jednoranového "střelného 
přístroje" Buco. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028171 - ANAL 029844 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 4, s. 33, 4 obr.  
Pokračování z čísla 3/2002. Komorovat. Komorovka. Kompenzátor, kompenzátor poklesu 
dráhy střely. Koncentrátor. Končíř. Kontejner. Kopie. Kopí. Popis. Kord. Kordík. Korunka. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028159 - ANAL 029832 
MALIMÁNEK, Václav 
40 Smith & Wesson.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 4, s. 24 - 25, 1 obr., 4 tab.  
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Pistolový náboj 40 Smith & Wesson. Přehled nábojů a jejich základní rozměry v mm. Vhodné 
typy prachu pro přebíjení. Maximální rozměry náboje (mm). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028163 - ANAL 029836 
MALIMÁNEK, Václav 
9 mm Makarov.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 5, s. 18, 1 obr., 4 tab.  
Charakteristika a vznik náboje 9 mm Makarov. Vhodné typy prachu pro přebíjení. Maximální 
rozměry náboje (mm). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028169 - ANAL 029842 
Nová policejní pistole.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 4, s. 4 - 6, 6 obr.  
Seznámení s novou policejní pistolí CZ 75 D Compact. popis a charakteristika pistole. 
Technická data pistole. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028143 - ANAL 029816 
REJNEK, Josef 
Elektrické omračující zbraně.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 4, s. 11, 5 obr.  
Seznámení s dalšími druhem obranných prostředků - elektrické omračující zbraně, známé 
pod názvem elektrické paralyzéra. Charakteristika a popis. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028154 - ANAL 029827 
REJNEK, Josef 
Osobní ochránce Skorpion 200.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 9, 3 obr.  
Charakteristika a popis osobního ochránce Scorpio 200 (kombinovaný elektrický paralyzér a 
obranný sprej). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028162 - ANAL 029835 
UHLÍK, Milan "Láďa" 
Nemít olovo v těle.  
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In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 4, s. 80 - 81, 1 obr., 2 tab.  
Negativní zdravotní aspekty uvolňování škodlivin při střelbě z ručních palných zbraní, 
zejména pak olova a jeho sloučenin. Vhodnost použití různých druhů střeliva. Základní 
principy uvolňování škodlivin při výstřelu. Typy střely. Zhodnocení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028172 - ANAL 029845 
Z historie slovenských pracháren.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 4, s. 40 - 41, 4 obr., lit. 5.  
Dokončení z čísla 3/2002. Objekty pracháren v Malachovské dolině v Radvani. Balení 
trhacího prachu. Smlouva na dodávku trhacího prachu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028180 - ANAL 029853 
CIBULKA, Martin 
Allkampf Jitsu.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 5, s. 56 - 58, 16 obr.  
Bojová umění Allkampf Jitsu. Obrana a útok. Bojové umění vyšlo z potřeb bavorské policie, 
která požadovala kompletní systém boje pro trénink svých jednotek. V CR se vyučuje 
Allkampf Jitsu většinou pro účely sebeobrany osoby před náhodným napadením. Nácvik 
obrany proti zbraním, proti noži, proti pistoli. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028181 - ANAL 029854 
DOČKAL, Petr 
Podíl a význam nastřelení zbraně a výběru střeliva na přesném zásahu. 
In: Zbraně a náboje. - 7, 2002, č. 5, s. 82 - 85, 8 obr.  
Pokračování z čísla 4/2002. Nastřelení zbraně. Nastřelení brokovnice. Péče o mířidla. 
Nástřelná dálka a převýšení. Výběr střeliva. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028284 - ANAL 029947 
DUŠEK, Ondřej 
Springfield TRP Operator cal. .45 ACP.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 6, s. 12 - 15, 7 obr.  
Technické údaje a vlastnosti samonabíjecí pistole určená pro specifické služební účely. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028213 - ANAL 029884 
FENCL, Jiří 
Odstřelovačka DSR No. 1.  
In: Policista. - 2002, č. 4, s. 27, 2 obr.  
Charakteristika a popis pušky DSR No. 1 Police. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028175 - ANAL 029848 
HELEBRANT, Martin 
Vývoj pušky M16.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 5, s. 22 - 23, 4 obr.  
Pokračování z čísla 4/2002. Výroba a prodej zbraně AR-10 a AR-15. Testy zbraně AR-15. 
Výsledky testů. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028177 - ANAL 029850 
KNEUBÜHL, Beat 
Krátké hlavně a střelba na dlouhé vzdálenosti ; přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 5, s. 42 - 43, 2 obr., 2 tab.  
Dostřel ručních palných zbraní a krátkých palných zbraní. Tabulky střelby pistole Mauser 
C96 ráže 7,63 mm a pistole ráže 9 mm Luger. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028217 - ANAL 029888 
Kraken.  
In: Policista. - 2002, č. 5, s. 27, 3 obr.  
Ve výzbroji policistů zasahujících proti zfanatizovanému davu se objevila speciální, nesmrtící 
zbraň nazvaná Kraken. Popis a charakteristika zbraně. Základní střelivo. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028176 - ANAL 029849 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 5, s. 33, 7 obr.  
Pokračování z čísla 4/2002. Kosíř. Košilka. Kotouč asfaltový. Kotouček. Koudelník. 
Kovadlinka. Kování (ruční palné zbraně). Kování nože, kování brokové nábojnice. Koza. 
Kozel. Kozlice. Kozlice broková, kozlice dvojáková, kozlice kulobroková, kozlice kulová. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028278 - ANAL 029941 
Pistole a revolvery od "A" do "Z".  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 60 - 63, 13 obr.  
Pokračování z čísla 1/2002. Colt Python 8", Colt Single Action Army(.44 - 40 Peacemaker), 
Colt Single Action Army ráže .45 Long Colt, Coonan .357 Magnum, ČZ 75, ČZ 75 Compact, 
ČZ 75 Semi Compact, ČZ 83, ČZ 85, ČZ 100/ČZ 101, ČZ ZKR 590, revolver Grand: 
technické údaje a vnější znaky. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028221 - ANAL 029892 
Pouzdra na revolvery.  
In: Střelecký magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 59.  
Pouzdra na revolvery a na pistole, doplněná mechanickou pojistkou proti vytržení zbraně 
nepovolanou osobou. Výhody pouzdra. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028179 - ANAL 029852 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Brokové náboje.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 5, s. 42 - 43, 1 obr.  
Historie brokových nábojů. Ráže a druh nábojů. Přebíjení brokových nábojů. Postup při 
přebíjení brokových nábojů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028285 - ANAL 029948 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Brokové náboje speciálních jednotek.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 6, s. 16 - 17, 3 obr.  
Většina speciálních jednotek používá k jistým taktickým účelům brokovnici. Použití 
brokovnice. Taktické náboje (bez smrtících účinků). Smrtící účinky střeliva: broky, malé 
hrubé broky, velké hrubé broky, jednotné střely proti pancéřům. Střely B.R.I., výbušné střely. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028173 - ANAL 029846 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 4, s. 54, 5 obr.  
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Základní demontáž pistole Walman 7,65 mm Browning.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028178 - ANAL 029851 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 5, s. 54, 3 obr.  
Základní demontáž pistole Star model C0, 6,35 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028286 - ANAL 029949 
CIBULKA, Martin 
Aikijitsu.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 6, s. 34 - 36, 10 obr.  
Techniky bojového umění. Aikijitsu. Původ Aikijitsu. Historie bojového umění Aikijitsu. 
Rozhovor s úspěšnou judistkou, která se postarala o rozvoj Aikijitsu v ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028287 - ANAL 029950 
DOČKAL, Petr 
Podíl a význam nastřelení zbraně a výběru střeliva na přesném zásahu - 4 -.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 6, s. 82 - 85, 7 obr.  
Podíl a význam nastřelení zbraně. Výběr střeliva. Nastřelená zbraň - střední zásah - velikost 
seskupení. Postavení mířidel - odchylka od správného směru. Vliv přírodních podmínek na 
výsledek střelby. Technika a taktika střelby ve větru. Výběr střeliva. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028288 - ANAL 029951 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Hledači železné minulosti.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 6, s. 96 - 97, 4 obr.  
Detektory kovů a jejich využití v praxi. Ceny detektorů. Typy detektorů různých firem. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 
 
028263 - ANAL 029927 
ANTOŠ, František 
Využití pultů centralizované ochrany u policie ČR.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 15 - 16, 1 obr.  
Směrnice ČAP pro provoz PCO vyžaduje jednak vybavení dispečinku PCO zařízením 
tísňového volání pro případy, kdy se dispečer ocitne v ohrožení a zařízením, které v případě, 
že do stanovené doby nedojde k reakci na došlou poplachovou zprávu, zajistí, aby o tom 
bylo informováno vhodné místo (PCO Policie ČR, Městská policie, SBS). K realizaci obou 
těchto funkcí lze využít přijímač Telenot FWF-5/EA v součinnosti s vysílačem FWF-5/HSZ+N; 
do skříňky FWF-5/EA lze vestavět i desku speciálního hlasového komunikátoru S 7002 Q. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028256 - ANAL 029921 
Centralizace PCO a decentralizace zásahových jednotek.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 9.  
V současné době se stále častěji uplatňuje systém, kdy je oddělena část přenosu, příjmu a 
zpracování poplachových informací od části zásahové. Centralizací lze ušetřit náklady na 
personál dispečinku i prostředky na jeho vybudování. Centralizovaný dispečink. 
Decentralizované zásahové jednotky. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028147 - ANAL 029820 
KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
K účinnější ochraně majetku chce projekt vzbudit i zájem občanů.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 15, s. 26 - 27, 4 obr.  
Podstata projektu "Bezpečná lokalita". Zájem občanů o otázky bezpečného chování a 
zabezpečení majetku. Lokality, kde se projekt už realizuje. První zkušenosti z projektu. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028253 - ANAL 029918 
KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
Situační prevence a kamerové monitorovací systémy.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 2 - 6.  
Situační prevence a kamerové monitorovací systémy. Pojem situační prevence. Principy 
situační prevence. Zabezpečovací systémy. Individuální ochrana. Význam osvětlení. 
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Subjekty zabývající se situační prevencí. Úloha rozhodujících subjektů v oblasti situační 
prevence. Možnosti situační prevence. Organizační opatření. Kamerové monitorovací 
systémy - vysvětlení pojmu, využití, technický popis. Zkušenosti z praxe. Shrnutí. 
Navrhovaná opatření. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028255 - ANAL 029920 
Konstrukce PCO.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 9.  
Pulty centralizované ochrany (PCO) jsou obvykle koncipovány dvěma způsoby. Může jít o 
plně autonomní systém s vlastním síťovým napájením a zálohováním nebo o systém 
založený na integraci do osobního počítače. Autonomní systém. Systémy konstruované jako 
součást PC. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028242 - ANAL 029908 
KURKOVÁ, Marie 
Nenabízejte své auto zlodějům.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 16, s. 52, 2 obr.  
Rady pro řidiče, jak se ubránit krádeži či vykradení svého motorového vozidla. Elektronické, 
elektrické, identifikační či speciální bezpečnostní zařízení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028258 - ANAL 028258 
Monitorovací systém GENOVA.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 18.  
Monitorovací systémy GENOVA. Monitorovací programové vybavení. Homologace. Montáž, 
instalace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028145 - ANAL 029818 
Ochrana rekreačních objektů. Dveře a vchody.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 4, s. 30.  
Zabezpečení rekreačních objektů. Dveřní otvory. Při ochraně se zaměřujeme na ostění, 
zárubně, závěsy, dveřní křídla a uzamykací mechanismy. Uzamykací mechanismus. 
Bezpečnostní kování. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028158 - ANAL 029831 
Ochrana rekreačních objektů.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 30.  
Elektronické zabezpečovací systémy při ochraně rekreačních objektů, které slouží k včasné 
signalizaci nežádoucího vniknutí či jeho pokusu do střeženého objektu. Elektrická požární 
signalizace. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028260 - ANAL 029925 
Požadavky platných norem a směrnice pro provozování pultů centralizované ochrany.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 11.  
Pro přenos poplachových signálů na pulty centralizované ochrany  platí obecné zásady 
obsažené v ČSN EN 50131-1 a její přílohy 21.Kromě této normy je přenos signálů na PCO a 
provoz PCO upraven normami řady ČSN EN 50136, např. ČSN EN 50136-2-2 a ČSN EN 
50136-1-4 a také směrnicemi České asociace pojišťoven. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028259 - ANAL 029924 
Přenos obrazu jako prostředek zkvalitnění služeb PCO.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 24 - 25, 2 schéma.  
Využití dálkového dohledu prostřednictvím přenosu obrazového signálu do dispečinků PCO 
po linkách ISDN. Objektová zařízení. Dispečink. Výhody nasazení videopřenosu. Další 
možnosti využití. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028264 - ANAL 029928 
Pult centralizované ochrany NAM Global. Radiová síť Global 2.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 19 - 20, 5 obr.  
Radiová síť Global 2 slouží k přenosu dat z objektů vybavených EZS a EPS, k přenosu dat o 
poloze, stavu a rychlosti vozidel a k přenosu technologických dat v průmyslu na pult 
centralizované ochrany NAM Global. Buňková struktura radiové sítě. Více dispečinků v 
rádiovésíti: Propojení rádiových sítí. Montáž rádiových vysílačů. Bezpečnost. Využití rádiové 
sítě i pro sledování polohy vozidel. Provozní náklady při přenosu dat rádiovou sítí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028254 - ANAL 029919 
Pulty centralizované ochrany jako prostředek pro ochranu majetku a snížení kriminality.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 8.  
Informace z oblasti používané techniky. Problematika pultů centralizované ochrany (PCO). 
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Současný stav. Napojování objektů na PCO. Radiový přenos. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028257 - ANAL 029922 
Pulty centralizované ochrany a plané poplachy.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 10, 1 obr.  
Význam zamezení, nebo alespoň významného omezení, planých poplachů podstatně 
vzrůstá při napojení elektrické zabezpečovací signalizace na PCO. Struktura planých 
poplachů. Chyby obsluhy, chyby způsobené zapnutím zařízení v době, kdy se v objektu ještě 
nacházejí další uživatelé. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028262 - ANAL 029926 
Směrnice pro provozování PCO.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 12 - 14.  
Směrnice P103 stanovující podmínky pro provozování pultů centralizované ochrany (PCO). 
Certifikace PCO. Záložní PCO. Archivace dat. Zdroje energie. Antény a anténní svody. 
Telefonní přípojky. Spojení se zásahovými vozidly. Tísňové volání. Zařízení pro automatické 
nouzové volání dispečinku PCO. Údržba zařízení. Vstupní dveře, okna. Identifikace 
návštěvníků. Sociální zařízení. Přívod telefonních linek. Další požadavky. Pravidla zkoušky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028281 - ANAL 029944 
ČERVENKA, Karel 
Obousměrný rádiový systém.  
In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 12, 2002, č. 3, s. 35.  
Pro přenos dat elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany se obecně 
používá celá řada přenosných médií. Nejspolehlivějším a nejrozšířenějším způsobem, který 
je nejvhodnější pro EPS je přenos rádiový. Přenos jednosměrný nebo obousměrný. 
Jednosměrná objektová zařízení. Obousměrný systém. Systém Radom  Security. Základní 
vlastnosti objektového zařízení STR20 - charakteristika. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028267 - ANAL 029931 
Obousměrný rádiový systém.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 23 - 24, 1 schéma.  
Přenos dat na PCO. Obousměrný systém RADOM SECURITY je řešen jako simplexní a v 
pásmu 80 MHz. V tomto systému jsou samotná objektová zařízení (OZ). Princip OZ. Příklad 
sítě s objektovými zařízeními. Základní vlastnosti OZ STR2O. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028265 - ANAL 029929 
Přenos poplachových signálů z objektů s vysokým rizikem napadení.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 21 - 22, 2 schéma.  
Přenos poplachových zpráv s vysokou spolehlivostí je přenos využívající D-kanálu 
digitalizované telefonní linky ISDN. Tarifikace D-kanálu je založena na objemu přenesených 
dat. Doplnění další přenosové cesty využívající síť GSM. V případě využití kombinace 
přenosu po lince ISDN a síti GSM lze použít tři možné cesty přenosu. Schéma přenosu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028266 - ANAL 029930 
Připojování zařízení s integrovanými telefonními komunikátory přes linky ISDN.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 22 - 23, 3 schéma.  
V současné době dochází ke značnému rozšíření linek ISDN. Instalace komunikátoru pro 
ISDN. Instalace speciálního terminálového adaptéru. Použití zvláštního zakončovacího prvku 
sítě. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028268 - ANAL 029932 
Pulty centralizované ochrany - systém LATIS a SEDAT.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 26 - 27, 1 obr., 1 tab.  
Systém LATIS jako PCO. LATIS nejen jako PCO, ale i integrátor datových sítí, ale i 
integrátor PCO. Charakteristika systému LATIS. Technické údaje systému LATIS. Systém 
SEDAT - charakteristika. Výhody systému SEDAT. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028271 - ANAL 029935 
Systém kontroly vstupu a zabezpečení MULTIMAX 600.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 36 - 37.  
Problematika systému kontroly vstupu Multimax 600. Řídící jednotky - NODE. Čtecí 
terminály. Zařízení k odebrání návštěvnické karty. Elektromagnetické zámky. Softwarové 
vybavení a příslušenství systému. Vzdálená komunikace. Elektrická zabezpečovací 
signalizace. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028273 - ANAL 029936 
TOMS, Ladislav 
Objevování neviditelného aneb hledání skrytých předmětů.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 41 - 44, 20 obr.  
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Přístroje a metody boje pro identifikaci předmětů skrytých v různém prostředí. Přístroje s 
magnetickým polem. Přístroje na ochranu před teroristickými akcemi. Rentgenové přístroje. 
Ultrazvukové přístroje. Infravizory a termovizory. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028269 - ANAL 029933 
VEINER, Zdeněk 
Provozování služeb PCO.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 28 - 30.  
Poskytování služeb spojených s provozováním PCO je spojeno především s vhodným 
technickým a personálním vybavením a také s mnoha náročnými činnostmi. Základní 
pravidla bezpečnosti. Zásady při zřizování antén. Umisťování antén. Anténní stožáry. Montáž 
napáječů. Ochrana antén před přímým úderem blesku. Ochrana proti blesku a přepětí. 
Využití sítě ISDN. Požadavky na certifikaci PCO. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028270 - ANAL 029934 
Význam "tichého poplachu" pro snížení kriminality.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 30.  
Poplachové systémy lze projektovat a instalovat buď pro místní indikaci poplachu, nebo pro 
dálkový přenos poplachu přenosových zařízení a přenosové cesty. Výhody "tichého" 
poplachu. Výhody kombinovaného způsobu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

RŮZNÉ 
 
028275 - ANAL 029938 
BRABEC, František 
Management znalostí jako výsledek podnikatelského zpravodajství.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 2, s. 51 - 53, 7 obr.  
Pojem "management znalostí". Přeměna informací na znalost. Struktura znalostního 
managementu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028142 - ANAL 029815 
DOLEJŠÍ, Ladislav 
Vojenské objekty z pohledu zákonných norem.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 4, s. 10, 1 obr.  
Seznámení s vojenskými objekty, a to s těmi, které jsou důležité pro obranu státu a slouží 
Armádě ČR a Hradní stráže k zabezpečení ubytování vojáků, uskladnění, uložení, 
ošetřování a opravám vojenského materiálu nebo slouží k zabezpečení jejich úkolů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028126 - ANAL 029199 
DOUBRAVA, Lukáš 
O úrazech na školách.  
In: Učitelské noviny. - 105, 2002, č. 11, s. 12 - 13, 3 obr.  
Nejnovější údaje o úrazovosti mezi dětmi a mládeží na školách zůstává podle MŠMT část 
informací nadále neveřejná - pouze k vnitřní potřebě školských institucí. Oproti roku 2000 se 
situace v úrazech dětí na školách klesly, zhruba o pět procent (na 1000 žáků připadá cca 
17,5 úrazů). Spolupráce odborů s okresy a kraji. Nejrizikovějším místem jsou tělocvičny. 
Prevence úrazů na školách. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028184 - ANAL 029428 
Hetze gegen Demokratie nicht mit dem Parteienprivileg belohnen [Štvaní proti demokracii 
neodměňovat stranickým privilegiem].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 3, s. 6 - 11, 5 foto.  
Činnost politické strany NPD (Národně-demokratické strany Německa) byla na jednání 
Spolkové rady a Spolkového sněmu prohlášena za protiústavní. Na dalším zasedání se 
jednalo o eventuelním zrušení strany NPD. Charakteristika, program a strategie této krajně 
pravicové, neonacistické strany. Její spolupráce s mladými lidmi, zvláště se skinheady. 
Právní zdůvodnění zákazu politické strany v Německu podle německé ústavy. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028246 - ANAL 029912 
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci a postihu záškoláctví.  
In: Učitelské noviny. - 105, 2002, č. 15, s. 15 - 16.  
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci a postihu záškoláctví. Prevence záškoláctví. Způsob omlouvání nepřítomnosti, 
řešení neomluvené nepřítomnosti a postup zúčastněných subjektů. Závěrečná ustanovení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028201 - ANAL 029872 
PROCHÁZKA, Zdeněk 
Humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu.  
In: 112. - 1, 2002, č. 2, s. 20 - 21, 4 obr.  
Cíl humanitární pomoci. Směry humanitární pomoci. Úkoly a činnosti. Spolupráce orgánů 
státní správy, humanitárních organizací, církví, charitativních organizací. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028234 - ANAL 029903 
RAUFER, Václav 
Jak se rodí zabiják?  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 14, s. 20 - 23, 8 obr.  
Problematika útoků psů na lidi. V očích mnoha lidí se pes postupně mění ve "vraždící bestii". 
Argumenty kynologů na obhajobu všech neštěstí, v nichž hráli hlavní roli psi. Výcvik psů. 
Případy psů, kteří napadli lidi. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028151 - ANAL 029824 
TÉGL, Patrik 
Aby člověk nezůstal sám.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 6, 1 obr.  
Jednou z organizací, které se starají o uprchlíky v ČR, je i Český helsinský výbor. V rámci 
činnosti zřídil poradnu pro uprchlíky, která poskytuje všem zájemcům z řad žadatelů o azyl 
zejména právní, sociální a psychosociální poradenství. Činnost Helsinského výboru v 
azylových zařízeních. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028152 - ANAL 029825 
TÉGL, Patrik 
Střediska přijímací, pobytová a integrační.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 5, s. 6, 1 obr.  
V ČR jsou azylová zařízení pro uprchlíky, kteří při vstupu na území ČR požádají o zahájení 
řízení o udělení azylu, rozdělena do třech typů: přijímací střediska, pobytová střediska a 
integrační azylová střediska. Každý z nich má jinou povahu a jiný režim, ale všechny spadají 
pod Správu uprchlických zařízení, která vznikla na počátku roku 1996 jako rozpočtová 
organizace MV ČR. Úkoly této Správy MV ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 

 50 



 51 

028134 - ANAL 029807 
ZEMAN, Jakub 
Tělo jako surovina.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 11, s. 12 - 15, 6 obr., 1 tab.  
Historie transplantace. Použití lidského těla během 2. Světové války. Darování orgánů. 
Transplantační turistika. Odběr orgánů vězňům odsouzeným k trestu smrti. Firmy, které 
vydělávaly na vývozu tkání a orgánů. Obchodování se ženami a dětmi. Spolupráce 
nemocnice a pohřební služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028115 - ANAL 029192 
Sociální práce ve vztahu k mládeži ve Velké Británii.  
In: České vězeňství. - 9, 2001, č. 3, s. 36 - 37.  
Rodiče a jejich výchova dětí ve Velké Británii. Ve zvláštních případech, kdy je to shledáno  
jako nejlepší řešení pro dítě, může být vydána řada příkazů, jež zasahují do výkonu 
rodičovské pravomoci a odpovědnosti (např. zákaz pobytu, příkaz o kontaktu, zákaz určitých 
kroků, příkaz o pomoci rodině, příkaz o vyšetření, příkaz o ochraně v nouzi....). Tři možnosti 
zacházení s problémovými mladými jedinci. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 


