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DROGY, ALKOHOL 
 
028768 - ANAL 030085 
Droga štěstí.  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 14, s. 4 - 6, 7 obr., 1 schéma.  
Diskotéková droga - extáze. Podle nejnovějších výzkumů vyvolává tato droga nezvratné 
změny v mozku. Historie vzniku drogy. Výzkumy v USA. Počet úmrtí ve Velké Británii 
způsobených drogami (rok 2000). Extáze v Evropě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028888 - ANAL 030403 
Drogen- und Suchtbericht [Zpráva o drogách a nemoci].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 7, s. 17.  
Statistické údaje o užívání drog v Německu v roce 2001. Nejčastěji užívané drogy v různých 
oblastech Německa. Předávkování, počty úmrtí z předávkování. Nebezpečný růst především 
amfetaminů (Ecstasy). 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028853 - ANAL 030139 
Heroin pro narkomany.  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 15, s. 47, 1 obr.  
Narkomani a heroin. U narkomanů, kde neuspěje léčba metadonem, se v řadě států začíná 
experimentálně používat heroin. Léčba v evropských zemích. Další alternativní léčbou je lék 
Subutex. Použití tohoto léku. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028788 - ANAL 030240 
KALINOVÁ, Jana 
Policie odhalila automatizovanou pěstírnu marihuany.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 208, s. 4.  
Policie ČR odhalila plně automatizovanou pěstírnu vysoce kvalitní marihuany v objektech 
bývalé bramborárny na Pelhřimovsku. Při policejním zásahu bylo dopadeno 13 pachatelů ve 
věku 26 až 30 let, 5 z nich skončilo ve vazbě. Byli obviněni z nedovolené výroby a držení  
omamných a psychotropních látek a jedů. Nalezená odborná literatura byla přeložena z 
holandštiny. Navíc byly zjištěny pojistné a úvěrové podvody a nedovolené ozbrojování. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
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028745 - ANAL 030067 
NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - SOVINOVÁ, Hana 
MDMA ("Ecstasy"): znepokojivá zjištění.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 4, s. 230, 1 tab.  Nárůst problémů 
působených drogou MDMA (Extázy). Rizika uvedené látky. Situace v ČR. Prevalence užívání 
drog během posledních 30 dnů před dotazováním (v procentech). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
028702 - ANAL 029788 
BERKA, Jiří - VĚTROVEC, Vladimír 
Úvěrový podvod.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 6, s. 11 - 12.  
Trestný čin úvěrového podvodu v trestním zákoně. Skupinovým objektem těchto trestných 
činů jsou majetkové zájmy. Skutková podstata úvěrového podvodu. Úvěrová smlouva, její 
účastníci a jejich povinnosti. Úvěrové podmínky. Nepravdivé údaje, hrubě zkreslené údaje a 
zamlčení podstatných údajů. Použití úvěru na jiný než sjednaný úvěr. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028764 - ANAL 030081 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Vybrané výzkumy a teorie domácího násilí.  
In: Policista. - 2002, č. 7, příloha, lit. 9.  
Problematika domácího násilí. Pojem domácího násilí. Postoje populace dospělých mužů a 
žen k problému domácího násilí. Domácí násilí, pachatelé a oběti. Domácí násilí v teoriích. 
Domácí násilí a společnost. Závěrečné úvahy k intervenci a prevenci domácího násilí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028741 - ANAL 030063 
DOLEŽAL, Jiří X. 
Interview s levicovými extremisty.  
In: Reflex. - 13, 2002, č. 25, s. 32 - 33, 1 obr.  
Antifašistická akce (AFA). Česká AFA je inspirována identickou německou organizací. Hlavní 
cíle AFA. Formy boje AFA. Činnost AFA. Rozhovor s levicovými extremisty. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028708 - ANAL 030208 
PAGE, Douglas 
Rethinking cyber crime fighting. Getting the digital collar [Nově proti počítačové kriminalitě].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 4, s. 34 - 38, 1 obr.  
Počítačová kriminalita je v USA na výrazném vzestupu a ve všech jejích základních formách 
(počítačové pirátství, praní špinavých peněz, pornografie, vykrádání informací a karet, 
poškozování sítě apod.). Informace o existenci programů a počítačových i tištěných metodik 
na potírání kriminality. Celostátní programy a směrnice (např. NW3C) a příklady kooperace 
mezi institucemi. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028869 - ANAL 030147 
PORADA, Viktor - RAK, Roman - KRAJNÍK, Václav 
Globalizace, kriminalita, policejní věda.  
In: Soudní inženýrství. - 13, 2002, č. 2, s. 79 - 87.  
Vliv globalizace na trestnou činnost, její nové formy a projevy. Nové koncepty příčin 
organizované kriminality. Druhy kriminality na přelomu století. Nové formy organizované 
kriminality. Nové technologie a činnost bezpečnostních služeb. Nové technologie jako 
prostředek trestné činnosti pachatelů. Vzdělávání policie. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028774 - ANAL 029314 
Terorismus jako jeden z možných prostředků pro prosazování extremistických cílů.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, červen, s. 1 - 4.  
Definice terorismu, smysl jeho nastolení. Projevy terorismu, vazba terorismu na jiné 
negativní jevy. Typologie terorismu podle motivace. Dokumenty, které dne 27. 12. 2001 
vydala Rada EU a jejich důležitá role při definování skutkové podstaty terorismu. Teroristické 
útoky v ČR. Aktivizace protiteroristického úsilí po 11. září 2001 jak ve světě, tak v ČR.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028767 - ANAL 030084 
Útok na síť?  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 14, s. 25, 1 obr.  
V Rusku je speciální tým zaměřený na boj se zločinností prostřednictvím internetu zcela 
netypické označení "R". Útoky na počítače v Rusku. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028730 - ANAL 030229 
VOGEL, Julie 
Drug-facilitated sexual assault [Sexuální kriminalita za použití drogy].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 5, s. 64 - 70, 1 obr.  
Rohypnol apod. jako stále oblíbenější prostředek kriminality při sexu. Informace k jeho 
rozšíření ve světě, způsobech zneužívání a problematice protiopatření, dokazování a 
prevence. Úkoly policie. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
028873 - ANAL 029500 
ASANO, Keiji G. - BAYNE, Charles K. - HORSMAN, Katie M. - BUCHANAN, Michelle V. 
Chemical Composition of Fingerprints for Gender Determination [ Chemické složení otisků 
prstů pro určení pohlaví pachatele].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 4, s. 805 - 807, 2 obr., lit. 5.  
Byla zkoumána chemická povaha otisků prstů. Účelem bylo zjistit, zda rozdíly v chemickém 
složení mohou hrát roli při určování věku, pohlaví a osobních zvyků. Vzorky byly 
analyzovány metodou chromatografie a spektrografie. Výsledky a diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028738 - ANAL 030234 
BLITZER, Herb 
Choosing the right digital camera for the job [Výběr té správné digitální fotokamery].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 6, s. 24 - 31, 10 obr. 
 Technické podrobnosti k digitálním fotopřístrojům OLYMPUS Camedia (typ D-370, C-2500 a 
E-10) v tabulkovém přehledu. Doporučované postupy pro práci s nimi a využití výhod pro 
vysoce kvalitní dokumentaci místa činu. Rozlišovací schopnosti a matematické propočty 
hodnot pixelů. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028731 - ANAL 030230 
Drug and Alcohol Testing Showcase [Prezentace nových výrobků k testování na drogy a 
alkohol].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 5, s. 72 - 79, 13 obr. 
Testovací zařízení na drogy a alkohol v USA. Popis výrobků a jejich využití. Stále více nové 
produkce se zaměřuje na zjišťování přítomnosti drog v těle (včetně MDMA - extazy) a na 
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výskyt nebezpečných a výbušných látek (včetně Semtexu). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028705 - ANAL 029489 
EVETT, I.W. - GILL, P.D. - JACKSON, G. - WHITAKER, J. - CHAMPOD, C. 
Interpreting Small Quantities of DNA : the Hierarchy of Propositions and the Use of Bayesian 
Networks [Interpretace malého množství DNA. Hierarchie hypotéz a použití Bayesových sítí].  
In: Journal of Forenscic Sciences. - 47, 2002, č. 3, s. 520 - 530, 9 tab., 8 obr., lit. 8.  
Identifikace DNA, nové objevy v posledních letech. Popis dvou případů, ve kterých se 
postupovalo spíše podle schématu "jak se dostala DNA právě sem?", než podle tradičního 
schématu "čí je tato DNA?". Hierarchie různých hypotéz daného případu, založená vždy na 
kontroverzi dvou protichůdných výkladů. Použití Bayesových sítí, což je grafický model, 
vyjadřující pravděpodobnostní vztah mezi různými hypotézami. Diskuse a závěr. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028732 - ANAL 030231 
GARRETT, Ronnie 
Suspects can't hide their lying eyes with EyeCheck [Podezřelé odhalí analyzátor očí 
EyeCheck].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 5, s. 80 - 85, 3 obr.  
Prezentace zařízení na analýzu změn oční pupily v důsledku požití omamných látek. 
Pupilometr MCJ EyeCheck, jeho použití, popis a funkce. Ekonomické výhody a vysoká 
přesnost měření. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028722 - ANAL 030222 
KANABLE, Rebecca 
Faster and cheaper DNA analysis? [K možnostem urychlení a zlevnění analýzy DNA].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 5, s. 18 - 20, 2 obr.  
Informace o dalším výzkumu metod analýzy DNA na Denverské univerzitě, USA. Podle 
dosavadních výzkumů je možné dále zdokonalit stávající metody, zejména v rychlosti 
zpracování a nákladech. Údaje a perspektivy. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028706 - ANAL 029490 
LEBIEDZIK, Jozef - JOHNSON, David L. 
Handguns and Ammunitions Indicators Extracted from the GSR Analysis [ Indikace ruční 
střelné zbraně a munice, získané analýzou zbytků střelného prachu].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 3, s. 483 - 493, 8 obr., 1 tab., lit. 12.  
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Na devíti různých typech ručních střelných zbraní a šedesáti typech munice byla použita 
moderní metoda indikace typu zbraně a munice. Elektronková mikroskopie (SEM), 
rentgenová mikroanalýza stop po výstřelu (FDR). Popis dalších metod, jejichž pomocí lze  
rozlišit kovy, použité při výrobě zbraně, kalibr zbraně, druh střely a materiál. Standardizace 
těchto analytických schémat by byla prospěšná. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028724 - ANAL 030224 
MILLER, Christa 
Linking crimes, linking criminals [Propojování trestné činnosti a pachatelů].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 5, s. 28 - 32, 4 obr.  
Počítačové informační a analytické systémy na podporu práce vyšetřovatelů a soudů k 
objasnění případu a odsouzení pachatele pod tíhou důkazů. Příslušné systémy a software 
na americkém trhu a stručně k jejich funkci. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028734 - ANAL 029492 
NAKAZONO, T. - KASHIMURA, S. - HAYASHIBA, Y. - HISATOMI, T. - HARA, K. 
Identification of Human Urine Stains by HPCL Analysis of 17-Ketosteroid Conjugates 
[Identifikace skvrn lidské moči chromatografickou analýzou konjugátů ketosteroidu 17].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 3, s. 568 - 572, 3 tab., 2 obr., lit. 24.  
Popis nové metody. Pět hlavních konjugátů ketosteroidu 17 bylo zjištěno v lidské moči, ale 
jen některé z nich byly zjištěny u zvířat. Výsledky a diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028810 - ANAL 030248 
PAGE, Douglas 
Hair ID system may put the lock on criminals [Systém identifikace vlasu může odhalit 
pachatele].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 6, s. 120 - 125, 3 obr.  
Obecně k testování vzorků vlasů zanechaných na místě činu. Mj. testy na použití drog a v 
toxikologii. Výhody nové metody Národního ústavu pro standardy a technologii NIST. 
Základem je speciální proces extrakce SFE s napojením na metody chromatografie a 
spektrometrie GC/MS. Současná praxe a prostor pro další inovace. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028719 - ANAL 030219 
SCARBOROUGH, Steve 
Advantages of a cooled-chip scientific digital camera [Přednosti digitálních fotopřístrojů s 
chlazeným čipem pro vědecké účely].  
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In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 4, s. 120 - 127, 2 obr.  
Uplatnění technologie snímkování vyvíjené původně pro NASA v soudních vědách (zejména 
odborníky na biochemii, serologii, chemii  a analytiku DNA). Princip činnosti a vyšší 
rozlišovací schopnosti. Aplikace. Přístroje založené na principu CCD (Cooled Chip Digital). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028852 - ANAL 029499 
SRIHARI, Sargur N. - CHA, Sung-Hyuk - ARORA, Hina - LEE, Sangjik 
Individuality of Handwriting [Individuálnost rukopisu].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 4, s. 856 - 872, 21 obr., 5 tab., lit. 25.  
Právní motivace tohoto výzkumu. Byly zkoumány vzorky rukopisů 1500 osob americké 
populace s ohledem na pohlaví, věk, etnický původ, apod. Podrobný popis všech hledisek, 
podle kterých byl proveden rozbor každého rukopisu. Účelem je prosadit moderní vědeckou 
analýzu dokumentů pro soudní účely. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028721 - ANAL 030221 
STREIT, Coprinne 
Putting the pieces together [Sestavování celku z kousků].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 5, s. 12 - 16, 6 obr.  
Praxe využití počítačů ke zjišťování totožnosti a identifikování podezřelých v USA a Kanadě. 
Podrobnosti k technologii. Systémy Visionics, Viisage a Imagis. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028757 - ANAL 030237 
Video and Imaging Photography Showcase [Ukázka video, foto a dalších zobrazovacích 
zařízení].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 6, s. 54 - 60, 16 obr. 
Základní údaje k novým prostředkům pro fotodokumentaci. Mj. Pole-Cat camera se 
snímačem na výsuvné tyči fy LAMSA Weapons Systems, digitální fotokamera DiMage 7i fy 
Minolta s rozlišovací schopností 5 megapixelů a sedminásobným apochromatických zoomem 
a víceúčelový modulární pozorovací systém pro speciální jednotky SCS-1 SeCam fy Sciax 
Defence Systems. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028807 - ANAL 029318 
VYMĚTAL, Štěpán 
Lze prokázat lež?  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, červen, s. 20 - 22.  
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Vývoj technických zařízení sloužících ke snímání a registrování fyziologických změn na 
periferii lidského organismu. Postupné zavádění detektoru lži, resp. polygrafu do výslechové 
praxe americké policie. Původním účelem polygrafu bylo použití při policejním vyšetřování a 
objasňování závažné trestné činnosti. V současnosti se využívá i v občanskoprávních 
záležitostech. Fyziodetekční metody vyšetřování. V kriminalistické praxi se osvědčilo 
snímání a registrace změn čtyř základních fyziologických hodnot. Podle současné právní 
úpravy nemůže však soud ČR použít výsledek fyziodetekčního vyšetření při rozhodování 
trestní věci jako důkaz. Zhodnocení současného stavu využívání polygrafických metod za 
účelem prokazování pravdy. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 
028736 - ANAL 029494 
JAIN, Monika 
Mitigating the Dangers of Capital Convictions Based on Eyewitness Testimony Through 
Treason's Two-Witness Rule [Jak zmírnit nebezpečí omylu při ukládání výjimečných trestů, 
založeném na výpovědi očitých svědků].  
In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 91, 2001, č. 3, s. 761 - 790, lit. 144.  
Nelze úplně vyloučit nebezpečí justičních omylů, které vznikají z klamné výpovědi očitých 
svědků, ale je možno toto nebezpečí zmírnit vyžadováním přesvědčivých důkazů ve všech 
hrdelních případech. Obžalovaný má právo odvolat se na Osmý dodatek k ústavě Spojených 
států, pokud je výjimečný trest založen pouze na svědectví. Příklady soudních omylů z 
historie i současnosti. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028756 - ANAL 030076 
LINHARTOVÁ, Dagmar 
Nové vykazování.  
In: Policista. - 2002, č. 7, s. 7, 1 obr.  
Rozhovor s policejním prezidentem o novém způsobu vykazování, který nahrazuje zastaralý 
způsob vedení policejní statistiky. Statistika úkonů trestního řízení, která zahrnuje výstupy 
policejních aktivit. Zpětná vazba a vyhodnocování. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028703 - ANAL 029789 
LUŽNÁ, Romana 
Azyl za účelem sloučení rodiny.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 6, s. 24 - 25.  
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Změny právních úprav novelami zákonů o azylu. Důvody udělení azylu a udělení azylu z 
humanitárních důvodů: sloučení rodiny, udělení azylu manželce azylanta, udělení azylu 
dětem nebo rodičům azylanta. Odnětí práva azylu. Nové právní úpravy v zemích EU 
všeobecně zpřísňují podmínky udělení azylu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028835 - ANAL 030132 
PROCHÁZKOVÁ, Dana 
Krizové řízení v pojmech.  
In: 112. - 1, 2002, č. 3, s. 15 - 17, 3 obr.  
Pojmy v oblasti nouzového plánování. Současná situace pojmů krizového řízení v legislativě 
a zákonech ČR. Definice základních pojmů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028850 - ANAL 029792 
PÚRY, František 
Dne 1. července nabyla účinnosti euronovela TrZ.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 7, s. 1, 3 - 6.  
Nejnovější novela trestního zákona se zaměřila na tři základní oblasti: promítnutí závazků 
vyplývajících z práva ES pokud mají trestněprávní charakter, promítnutí závazků s 
trestněprávním obsahem vyplývajících z jiných mezinárodních úmluv a ve zvláštní části 
trestního zákona provedení takových změn, které jsou v současné době aktuální. V obecné 
části trestního zákona se to týká např. definice zločinného spolčení. Ve zvláštní části 
trestního zákona se pak mění, doplňují nebo nově zavádějí skutkové podstaty trestných činů 
(např. křivá výpověď, nepravdivý znalecký posudek, křivé tlumočení, padělání a vystavování 
nepravdivých lékařských zpráv a nálezů, trestné činy proti životnímu prostředí, obchodování 
s lidmi, zneužívání či poškozování záznamů na nosičích informací, zisků z trestné činnosti 
atd.). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028857 - ANAL 029794 
PÚRY, František 
Poznámky k adheznímu řízení po novele trestního řádu.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 6, s. 161 - 166.  
Adhezní řízení netvoří samostatnou část trestního řízení, ale zejména v otázce dokazování a 
vlastního rozhodování s ním splývá. Jeho složitost vyplývá ze skutečnosti, že o účasti 
poškozeného a jeho nárocích na náhradu škody, která mu byla způsobena trestným činem, 
se sice rozhoduje ve formě trestního řízení, ale samotné postavení určité osoby jako 
poškozeného a existence jeho nároku na náhradu škody se opírá o mimotrestní 
hmotněprávní normy (občanský zákoník, obchodní zákoník, pracovní právo). Problémy praxe 
a nejdůležitější změny po novele trestního řádu od 1. ledna 2002. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028854 - ANAL 029793 
ŠTURMA, Pavel 
Římský statut MTS vstupuje v platnost.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 7, s. 6 - 8.  
Prosazování koncepce trestní odpovědnosti konkrétních pachatelů zločinů podle 
mezinárodního práva. Statut Mezinárodního trestního soudu a jeho význam. Od přijetí 
Statutu k ustavení Mezinárodního trestního soudu. Platnost a účinnost Statutu. 
Problematický postoj USA. Závěry a perspektivy pro ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028763 - ANAL 030080 
VOŇKOVÁ, Jiřina - HUŇKOVÁ, Markéta 
Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva.  
In: Policista. - 2002, č. 7, příloha.  
Projekt proFEM O.P.S. /Projekt Advocats for Women, který je podporován EU v rámci 
programů EIDHR a ACCESS. Limity českého pozitivního práva. Zákon o policii. Zákon o 
přestupcích. Trestní právo. Zákon o poskytování peněžité pomoci obětem násilné trestné 
činnosti. Občanský zákoník. Občanský soudní řád. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028775 - ANAL 029315 
VOŇKOVÁ, Jiřina - LIENAU, Marie 
Jak dál v právní úpravě domácího násilí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, červen, s. 5 - 9.  
Zhodnocení platné právní úpravy řešení případů domácího násilí. Uveden výčet hlav TZ, do 
nichž spadají trestné činy, které lze zahrnout pod množinu trestných činů spáchaných v 
rámci domácího násilí. Jaké protiprávní činy lze zahrnout do domácího násilí, jejich společné 
znaky. Za účelem docílení satisfakce oběti, ochrany nezletilých dětí a sankcionování 
pachatele je v současné době projednáván v parlamentu ČR parlamentní tisk 1185 tří 
poslanců, který navrhuje novelu §215 TZ. Je připraven další legislativní návrh, která však 
zatím není vzhledem k českým negativním zkušenostem zveřejněn. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028892 - ANAL 030405 
COUFAL, Petr 
První zkušenosti státního zastupitelství s aplikací novely tr. řádu.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 4, s. 161 - 166.  
Základní okruhy otázek spojených s novelou trestního řádu: problémy spojené s její aplikací 
orgány činnými v trestním řízení, nezbytné změny v organizaci a řízení státního 
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zastupitelství a jeho vztah k policii a soudům, správa a zabezpečení úřadů státního 
zastupitelství. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028899 - ANAL 030410 
HRACHOVEC, Petr 
Pokračování v trestném činu - drobné opomenutí zákonodárce.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 4, s. 187 - 191.  
Pojem pokračování v trestném činu podle trestního práva hmotného - trestní zákon §89 odst. 
3. V oblasti trestního práva procesního se tato problematika objevuje v souvislosti s určením, 
kdy pokračování v jednom trestném činu končí a kdy začíná nový skutek, t.j.nový trestný čin. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028875 - ANAL 030151 
KLEDUS, Miroslav - NEZVAL, Ivan 
Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek.  
In: Soudní inženýrství. - 13, 2002, č. 2, s. 123 - 124.  
Vysvětlení trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle 
paragrafu 175, který je zařazen ve zvláštní části zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. 
Skutková podstata trestného činu podle paragrafu 175 trestního zákona. Zákon č. 134/2002 
Sb. doznal charakter skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 175 podstatné 
změny. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028898 - ANAL 030409 
LNĚNIČKA, Jiří 
Revizní princip v trestním řízení.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 4, s. 184 - 186.  
Nejasnosti kolem revizního principu v trestním řízení po novele trestního řádu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028863 - ANAL 029800 
LUKÁŠKOVÁ, Lenka 
Omezení práv a svobod.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 34, s. 45.  
Legislativní pravidla, jimiž se řídí fungování integrovaného záchranného systému a orgánů 
krizového řízení v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028865 - ANAL 030143 
NEČADA, Václav - ROZUM, Jan 
Vývoj trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po listopadu 1989.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 2, s. 19 - 25.  
Charakteristika změn a časový sled novel trestního zákona, upravujících hospodářskou 
kriminalitu po listopadu 1989. Přehled nejdůležitějších novelizovaných ustanovení trestního 
zákona upravujících hospodářskou kriminalitu. Shrnutí a závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028858 - ANAL 029795 
NOVOTNÁ, Jaroslava 
Postup státního zástupce v souvislosti s odevzdáním trestních věcí do ciziny.  
In: Trestněprávní revue. - 21, 2002, č. 6, s. 166 - 171.  
Novela trestního řádu rozšířila úpravu týkající se postupu státního zástupce v souvislosti s 
odevzdáním trestní věci do ciziny (nejčastěji dopravní nehody cizinců). Stanovení nových 
důvodů k přerušení trestního stíhání (předání do ciziny, o skutku již bylo rozhodnuto 
cizozemským soudem nebo úřadem). Vymezení samotného postupu při předávání trestní 
věci do ciziny bylo rozšířeno o možnost předání přímo příslušným soudem, resp. státním 
zástupcem bez zprostředkování ústředními orgány soudu. Podrobný rozbor problematiky 
kolem postupu státního zástupce. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028871 - ANAL 030149 
RAK, Roman 
Český zákon č. 56/2001 Sb., z pohledu eliminace trestné činnosti spojené s motorovými 
vozidly.  
In: Soudní inženýrství. - 13, 2002, č. 2, s. 101 - 103.  
Zákon č. 56/2001. Vymezení identifikace vozidla. Přihlášení vozidla k registraci. Fyzická 
jednota identifikace na vozidle, v dokumentech a v informačních systémech. Sankce za 
nezákonnou změnu identity vozidla. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028893 - ANAL 030406 
RŮŽIČKA, Miroslav 
K otázce, kdy nastávají účinky zahájení trestního stíhání ve věcech, v nichž bylo konáno 
zkrácené přípravné řízení, a státním zástupcem byl podán návrh na potrestání.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 4, s. 167 - 174.  
Otázky, kdy se osoba, proti níž bylo zahájeno trestní stíhání, stává obviněným podle 
trestního řádu, je jednou z nejdiskutovanějších od účinnosti novely trestního řádu. Kdy a 
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jakým způsobem nastávají účinky zahájení trestního stíhání, konalo-li se ve věci zkrácené 
přípravné řízení, které skončilo podáním návrhu na potrestání státním zástupcem. Výslovná 
úprava trestního řádu (§ 314b odst. 1) a její výklad. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028895 - ANAL 030407 
VONDRUŠKA, František 
K postupu státního zastupitelství po předání trestního stíhání obviněného do ciziny.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 4, s. 175 - 178.  
Řešení problému, zda po doručení rozhodnutí cizozemského soudu je nutno vždy 
pokračovat v přerušeném trestním stíhání obviněného, nebo zda k takovému postupu není 
dán důvod, protože důvod přerušení trestního stíhání tímto faktem nepominul. Režim určující 
postup státního zástupce po obdržení informace o výsledku trestního stíhání proti  určitému 
obviněnému, které zatím státní zástupce předal do ciziny, se bude zásadně řídit 
ustanoveními té právní úpravy, podle níž bylo předání trestního stíhání do ciziny provedeno. 
V každém případě platí povinnost pokračovat a dokončit trestní stíhání, což je i právem 
obviněného na spravedlivý proces. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 
028744 - ANAL 030066 
BAUDIŠ, Pavel - DRAGOMIRECKÁ, E. - HOLUB, J. 
Komorbidita psychických poruch. 1. část: úvod, pojem, problém, literární přehled.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 4, s. 197 - 204, 1 tab., lit. 113.  
Pojem komorbidita. Nezbytnost užívat mezinárodních definic nemoci. V literárním přehledu 
jsou uvedeny nálezy o komorbiditě u psychóz, u deprese, u neuróz, včetně úzkostných 
poruch, u závislostí, u osob se sebevražedným jednáním. Závěry o komorbiditě u různých 
skupin osob. Vliv komorbidity na náklady zdravotní péče. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028896 - ANAL 030162 
BOLLA-MLÁDKOVÁ, J. 
Psychické změny v průběhu nezaměstnanosti, následky - deprese, konsekvence ve 
změnách jednání a osobnosti.  
In: Psychologie v ekonomické praxi. - 37, 2002, č. 1 - 2, s. 51 - 65, 10 graf, lit. 27.  
Výzkum, který se zabýval psychickými následky, které sebou přináší dlouhodobá 
nezaměstnanost. Zkoumalo se, zda nezaměstnaní trpí depresemi, jak dalece jsou omezeny 
procesy vlastní regulace, a zda nezaměstnanost ovlivní osobnostní styl nezaměstnaného. 
Psychické problémy v období nezaměstnanosti - vývoj deprese. Výzkum deprese. Následky 
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nezaměstnanosti - deprese. Výzkum poruch vlastní regulace. Výzkum poruch osobnosti. 
Výzkum stresu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028885 - ANAL 030402 
HELMERICHS, Jutta 
Nicht alles, was belastend ist, ist ein Trauma! [Ne vše, co zatěžuje, je traumatem] ; Das 
Gespräch führte: Marion Tetzner.  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 7, s. 12 - 14.  
Psychická zátěž se stává každodenním jevem. Člověk je vystavován jejím různým formám a 
při různých příležitostech. Ale ne z každé psychické zátěže se stává traumatický zážitek 
nebo trvalé trauma. Přirozená obrana organismu při zátěži, stres a trauma, posttraumatický 
šok. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028882 - ANAL 030401 
HELMERICHS, Jutta - MARX, Jürgen - TREUNERT, Rene 
Hilfe für die im Einsatz : Nachsorge für Polizeikräfte - Erfahrungen aus Erfurt [Pomoc při 
zásahu. Dlouhodobá péče o policejní síly - poučení z Erfurtu].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 7, s. 6 - 8, 10 - 11, 7 obr., lit. 6.  
Policisté jsou velmi často vystavováni psychicky náročným situacím, musí čelit násilí ať již 
jako oběti nebo jeho "pachatelé". To vše vytváří podmínky pro vznik psychických potíží, 
stresu, traumatů, psychických šoků. Proto by policistům měla být věnována soustavná 
psychologická péče. Systémy poraden, krizových center, policejní psychologové přímo na 
služebnách apod. Poučení z erfurtského případu, kde se policisté stali svědky masakru, smrti 
svého kolegy a sebevraždy mladého pachatele. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028814 - ANAL 030113 
JANOUŠEK, Jaromír 
Projevy vnitřní řeči v intrapersonální a interpersonální komunikaci.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 3, s. 193 - 207, 1 tab., lit. 16.  
Vnitřní řeč je přístupná prostřednictvím svých projevů v interpersonální komunikaci. Projevy 
vnitřní řeči. Metoda regulovaného (řízeného) dialogu. Analýza nepřímého sdělování jako 
celku a využití myšlenky G. Fregeho. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028894 - ANAL 030161 
PIKOROVÁ, R. 
Personálně psychologická a pracovně poradenská stránka činnosti poradenských agentur.  
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In: Psychologie v ekonomické praxi. - 37, 2002, č. 1 - 2, s. 37 - 50, 1 obr., 3 tab., lit. 9.  
Informace o personálně psychologických jevech vyskytujících se v oblasti působení 
personálně poradenských agentur zaměřujících svou činnost na oblast řízení lidských zdrojů. 
Teoretická východiska. Poradenství v řízení. Řízení lidských zdrojů. Poradenství v 
jednotlivých oblastech řízení lidských zdrojů. Cíle a koncipování studie. Metody výzkumu. 
Charakteristika výzkumného vzorku. Charakteristika sběru dat. Výsledky výzkumu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028815 - ANAL 030114 
ROSENBAUMOVÁ, Kristýna - ŠULOVÁ, Lenka 
Některé aspekty vlivu sledování televize na dítě.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 3, s. 225 - 233.  
Vliv sledování televize na dítě a jeho vývoj. Charakteristika dětské populace. Sledování 
televize jako způsob trávení času. Vliv sledování televize na inteligenci a vzdělávání. Vliv na 
verbální schopnosti. Vliv na rozvoj fantazie a tvořivosti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
028827 - ANAL 030124 
BOBEK, Karel 
Geografický informační systém v krizovém managementu.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 6, s. 12 - 13, 3 obr.  
Geografický informační systém (GIS). GIS umožňuje propojit grafické informace s dalšími 
informacemi (texty, fotografie, videozáznamy, výzkumy...) v jednom interaktivním prostředí. 
Použití GIS v krizovém managementu. Přehled aplikací subsystému krizový management. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028825 - ANAL 030122 
FAJGAR, Josef 
Co se skrývá pod zkratkou TRINS?  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 5, s. 14 - 15, 1 obr., 1 schéma.  
Informační systémy v podmínkách Hasičského záchranného sboru ČR (resp. v IZS). Schéma 
činnosti systému TRINS. Funkce systému. Výsledky dosavadní spolupráce. Hlavní úkoly 
roku 2002. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028802 - ANAL 030109 
HOLAS, Milan 
Normalizační zabezpečení poplachových systémů, obsah řady norem EN 5013X.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 3, s. 45 - 49.  
Národní normy pro poplachové systémy, které vycházejí z evropských norem. Technická 
komise CENELEC TC 79. Technická komise CEN/TC 72. Obsah norem řady EN 5013X. 
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy řada norem 50131. Pokračování v 
příštím čísle.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028762 - ANAL 030079 
Navigace vozidel IZS.  
In: Policista. - 2002, č. 7, s. 19, 1 obr.  
Projekt "Navigace vozidel integrovaného záchranného systému" (IZS) vznikl ve spolupráci 
Krajského úřadu Plzeňského kraje a zdravotnické záchranné služby Plzeň - sever. Cíl 
projektu. Vybavení dispečinku, vybavení vozidel, vybavení systému. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028823 - ANAL 030120 
PROCHÁZKOVÁ, Dana 
Sesuvy v České republice.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 4, s. 19, 2 schéma.  
Problematika sesuvů v České republice. Rizikové oblasti. Evidence sesuvů. Sledování 
sesuvů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028829 - ANAL 030126 
RYBÁŘ, Pavel 
Oblasti použití sprinklerových hasicích zařízení.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 7, s. 10 - 11, 2 obr.  
Rozvoj sprinklerového oboru. Použití sprinklerových hasicích zařízení. Projektování a 
montáž. Skladování. Ochrana zvláštních rizik podle ČAP CEA 4001. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028817 - ANAL 030116 
Statistická ročenka 2001. Česká republika.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 3, příloha.  

 17 



Činnost jednotek požární ochrany. Základní ukazatele za rok 2001. Přehled požárů v letech 
1992 - 2001. Následné škody a uchráněné hodnoty při požárech (1992 - 2001). Počet požárů 
a škody podle místa vzniku v roce 2001. Požáry podle okresů a krajů. Počty usmrcených a 
zraněných osob při požárech v letech 1997 - 2001. Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku 
v roce 2001. Velké požáry. Přehled plnění požární ochrany HZS ČR. Funkce 
zabezpečovacích zařízení při požárech v roce 2001. Náklady na požární ochranu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028820 - ANAL 030118 
STEINHAUSER, Ladislav 
Záchranná služba v USA.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 3, s. 18, 1 obr.  
Sloučení americké záchranné služby EMS a hasičských sborů F.D. Charakteristika 
záchranné služby v USA. Vzdělání. Získání stupňů EMT. Výběr uchazečů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028826 - ANAL 030123 
STEINHAUSER, Ladislav 
Lesní požáry v USA.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 5, s. 19, 1 obr.  
Likvidace velkých lesních požárů v USA. Speciální jednotky, zasahující v případě vzniku 
požáru lesa. Technika. Postup hašení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028766 - ANAL 030083 
TABACH, Arnošt 
Mimořádný systém ochrany před mimořádnými událostmi.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 26, s. 26, 2 obr.  
Projekt vyrozumívacího a varovacího systému obyvatelstva v Holešově. Na území Holešova 
bylo v první etapě výstavby rozmístěno patnáct ozvučovacích bodů, aby byla zajištěna 
slyšitelnost a srozumitelnost v místech s rizikem od potencionálního zdroje znečištění 
životního prostředí. Do systému mohou vstoupit např. jednotky hasičského sboru, policie... 
Mobilní ozvučovací bod. Financování projektu. Využitelnost tohoto systému v dalších 
městech. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028818 - ANAL 030117 
ZEMAN, Jan 
Když se plameny objeví na kolejích.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 3, s. 16 - 17, 4 obr.  
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Historie "drážních hasičů". Specifické činnosti hasičů Českých drah. Technické vybavení. 
Úkoly hasičů na železnici. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028880 - ANAL 030155 
BERÁNKOVÁ, Ija 
Základní směry vývoje systému státní požární služby Ruska.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 2, s. 16 - 17 
Státní záchranné služby v Rusku. Základní směry vývoje systému GPS MČS Ruska. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028886 - ANAL 030157 
DENKSTEINOVÁ, Milada 
Změny v povolávání ke službě v civilní ochraně.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 2, s. 12 - 13 
Cíle změny v armádě pod názvem "armáda XXI". Provádění odvodů pro armádu, civilní 
ochranu a náhradní civilní službu. Tři oblasti odvodu k armádě. Reforma odvodního systému. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028887 - ANAL 030158 
DENKSTEINOVÁ, Milada 
Ochrana kritické infrastruktury.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 2, s. 20 - 21 
Úřad pro ochranu kritické infrastruktury a připravenost na krizové situace (OCI PEP). Úkol 
OCI PEP. Vládní koordinační středisko pro krizové operace (GE OCC). Úkoly OCI PEP a 
spolupráce. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028833 - ANAL 030130 
HOŠEK, Zdeněk 
Význam a úloha požární ochrany.  
In: 112 .- 1, 2002, č. 3, s. 4 - 5, 1 obr.  
Požární prevence: úkoly, preventivní opatření. Požární bezpečnost. Organizační opatření k 
zabezpečení požární ochrany. Územně technická a stavebně technická opatření k 
zabezpečení požární ochrany. Požární bezpečnost staveb. Požárně bezpečnostní řešení. 
Požární riziko a jeho hodnocení. Úloha státní správy. Výkon státního požárního dozoru. 
Správní úřady na úseku požární ochrany. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028832 - ANAL 030129 
KMOCH, Vladislav 
Záchrana z hlubokých šachet.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 8, s. 20, 1 obr.  
Nebezpečí hlubokých šachet. Záchrana z hlubokých šachet čili vyprošťování osob, uvízlých 
ve "svislém uzavřeném prostoru". Bezpečnostní předpisy. Mechanické riziko. Ochrana 
dýchacích cest. Činnost při zásahu. Posouzení rizika vstupu. Požadované specifikace. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028845 - ANAL 030134 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015.  
In: 112. - 1, 2002, č. 3, příloha.  
22.4.2002 byla schválena v ČR Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do 
roku 2015. Úvod koncepce. Současný stav. Úkoly občanů, podniků a veřejné správy. 
Zvláštnosti organizačních a technických opatření pro zabezpečení ochrany obyvatelstva za 
válečného stavu. Mezinárodní spolupráce. Harmonogram realizace základních opatření 
ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028834 - ANAL 030131 
KOVÁŘ, Milan 
Povodně jsou přírodní fenomén.  
In: 112. - 1, 2002, č. 3, s. 10 - 11.  
Povodňová ochrana v ČR. Povodně v letech 1997, 1998 a 2000. Odstraňovaní povodňových 
škod. Analýza povodňové katastrofy. Strategie povodňové ochrany. Úkoly v oblasti ochrany 
před povodněmi. Úkoly povodňových orgánů obcí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028846 - ANAL 030135 
KROUPA, Miroslav 
Možná nebezpečí rtuti.  
In: 112. - 1, 2002, č. 3, s. 17.  
Problematika rtuti. Informace k této problematice. Chronická otrava. Dvě fáze 
dekontaminace: mechanické odstranění a chemická detoxikace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028851 - ANAL 030138 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Ochrana obyvatelstva v Evropě.  
In: 112. - 1, 2002, č. 3, s. 24 - 25, 1 obr.  
Ochrana obyvatelstva se v současné době zaměřuje na prevenci a zvládnutí přírodních 
katastrof, technických katastrof a nouzových situací. Civilní ochrana jako součást ochrany 
obyvatelstva. Záchranné subjekty v ochraně obyvatelstva. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028876 - ANAL 030152 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Pět let trvání VTÚ CO.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 2, s. 3 - 5, 1 schéma.  
Vzdělávací a technický ústav civilní ochrany (VTÚ CO) Slovenské republiky se sídlem ve 
Slovenské Lupči je zařízení Úřadu civilní ochrany Ministerstva vnitra SR. Vznik, úkoly. 
Struktura VTÚ CO SR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028831 - ANAL 030128 
VOLF, Oldřich 
Efektivní záchrana hasiče v tísni.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 8, s. 14, 4 obr.  
Problematika záchrany osob. Nácvik zvládání situací, kdy je nutné provést záchranu kolegy, 
který se dostal do potíží. Návody, jak zajistit efektivní záchranu ohroženému kolegovi. Pojem 
"efektivní pomoc". Postup k metodě záchrany. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 
028778 - ANAL 030090 
Dlouhé ticho.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 7, s. 61, 2 obr.  
Bezhlučná pistole Welrod. Tato pistole je jednou z prvních prakticky použitelných pistolí s 
integrovaným tlumičem. V průběhu výroby vzniklo pět typů, lišících se v drobných detailech a 
označených písmeny A až E. Popis typů A. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028781 - ANAL 030093 
FENCL, Jiří 
Uragan.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 7, s. 30 - 31, 4 obr.  
Podle názvoslovné normy (CSN 395002) je větrovka zbraň, u které je střela uváděna do 
pohybu tlakem vzduchu, vypuštěného z tlakové nádoby. Plynovka (plynová zbraň) je v 
podstatě větrovka, u níž se místo vzduchu používá jiného plynu, nejraději CO2. Dějiny 
větrovky. Náboje - řešení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028779 - ANAL 030091 
FENCL, Jiří - LIŠKA, Přemysl 
Civilní útočné pušky.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 7, příloha Sešity Střelecké revue 21.  
Přehled útočných pušek. Charakteristika a popis útočných pušek: FN FAL, GARAND M1, 
MINI 14, Heckler & Koch(HK) G3, HK SL8, HK USC - Carbine, Kalašnikov - systém AK, 
M16/AR - 10, SIG 550/STGW 90, STEYR AUG/STGW 77. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028782 - ANAL 030094 
FENCL, Jiří - ŠTĚPÁNEK, Zdeněk 
Ráže 22, 260, 30 A 308 PICRA.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 7, s. 23 - 24, 2 obr., 2 tab.  
Charakteristika, popis a vývoj nábojů: 30 PICRA, 22 PICRA, 260 PICRA, 308 PICRA. 
Porovnání balistických hodnot. Rozměry nábojů v mm. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028780 - ANAL 030092 
GWÓZDZ, Zbigniew 
Tantal.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 7, s. 32 - 33, 3 obr.  
Rozkazem č. 34 z 24.6.1975 byla do armády bývalého SSSR zavedena karabina (útočná 
puška) AK-74 ráže 5,45 mm. Popis a charakteristika střelné zbraně 5,45 mm vz. 1988 
Tantal. Základní technické údaje pušky AKMS, AK-74, vz. 88 Tantal. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028784 - ANAL 030096 
HELEBRANT, Martin 
Vývoj pušky M16.  
In: Střelecká revue. - 7, 2002, č. 7, s. 22 - 23, 3 obr.  
Pokračování z čísla 6/2002. Hledání střelného prachu, který by byl vhodný do náboje. Prach 
v náboji M 193, který vytvářel vyšší tlak v místě odběrného kanálu spalných plynů. Další 
zkoušky. Další vývoj pušky M16. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028786 - ANAL 030098 
HÝKEL, Jindřich 
Soukromé ráže nábojů.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 7, s. 38 - 39, 5 obr., lit. 1.  
Základní roztřídění nábojů do ručních palných zbraní. Tři kategorie: náboje wildcat, 
standardní a soukromé - charakteristiky. Náboje v soukromých rážích následujících 
společností: A - Square Co., Cooper Arms, Cor - Bon, Dakota Arms, Lazzeroni Arms Co, 
North American Shooting System (NASS), SSK Industries. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028787 - ANAL 030099 
KNEUBÜHL, Beat 
Krátké hlavně a střelba na dlouhé vzdálenosti ; přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 7, s. 42 - 43, 3 obr., 1 tab.  
Stranovou odchylku dráhy střely nezpůsobuje pouze vítr. Při střelbě na velké vzdálenosti 
vede ke značným odchylkám od roviny výstřelu také vlastní pohyb rotačně stabilizované 
střely. Pokud se navíc pohybuje i cíl, je tím jeho zasažení dále ztíženo. Kritickou veličinou je i 
v tomto případě doba letu střely. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028785 - ANAL 030097 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 7, s. 33.  
Pokračování z čísla 6/2002. Kříž nitkový. Kukátko. Kukla. Kukri. Kule. Kulobrok. Kulomet. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028783 - ANAL 030095 
MALIMÁNEK, Václav 
50 Action Expres.  

 23 



In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 7, s. 22 - 23, 3 obr., 4 tab.  
Náboj 50 AE. Výrobce náboje. Vhodné typy prachy pro přebíjení. Maximální rozměry náboje 
(mm). Tlaky - metoda piezo. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028717 - ANAL 030217 
NIELSEN, Eugene 
Illumination and laser aiming [Osvětlení cíle a laserové zaměření].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 4, s. 94 - 99.  
Technologie LAM slučuje klasické osvětlení cíle s laserovým zaměřením střelné zbraně. 
Systém byl vyvíjen pro potřeby speciálních jednotek. Podrobněji 4 základní modely včetně 
aplikací na zbraně. Provozování a parametry. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028750 - ANAL 030072 
TÉGL, Patrik 
Cesty náboje.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 7 - 8, s. 15, 5 obr.  
Výroba střeleckého náboje. Vznik brokového náboje s plastovou nábojnicí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028773 - ANAL 030089 
Velmi přesná roura.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 7, s. 78, 4 obr.  
Konstrukce odstřelovačské pušky TUBB 2000. Náboje do pušky TUBB. Popis pušky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028792 - ANAL 030100 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 7, s. 54, 4 obr.  
Charakteristika a popis krátké palné zbraně - kapesní pistole firmy Walther Diefhe známý 
pod obchodním označení Kobra. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝZBROJ, VÝSTROJ 
 
028803 - ANAL 030110 
ČERVENKA, Karel 
Bezpečná lokalita.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 3, s. 50 - 51, 1 tab.  
Technické prostředky EZS. Pro střežení malých objektů nabízí RADOM s.r.o. ucelenou řadu 
prostředků, zařaditelných podle účelu, způsobu využití a ceny do různých kategorií. Tabulka 
využitelnosti a vhodnosti použití jednotlivých prostředků pro střežení malých objektů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028797 - ANAL 030104 
MERHAUT, Jan 
Elektronická zabezpečovací signalizace - důležitý prvek v ochraně objektů.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 3, s. 27 - 30, 2 obr.  
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS). Rozdělením EZS do stupňů zabezpečení. 
Způsoby signalizace o napadení objektu. Typy ovládání EZS a jejich vliv na vznik falešných 
poplachů. Plášťová a prostorová ochrana. Hlavní prvky EZS. Integrace EZS do objektu - 
drátové a bezdrátové systémy. Výběr zabezpečovacího zařízení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028723 - ANAL 030223 
Products & Technology [Výrobky a technologie].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 5, s. 22 - 27, 14 obr. 
Výrobky pro využití u policie a bezpečnostních služeb na americkém trhu. Mj. univerzální 
zaměřovač pro taktické zbraně Mark 4 CQ/T včetně infrabodového systému, monitorovací 
kamera SWX45 s barevným denním a černobílým nočním snímkováním, minilaboratoř pro 
zobrazení a tisk filmových, počítačových aj. záznamů QSS-3001 a ESCO biological Cabinets 
na ochranu a skladování získaného biologického materiálu. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028755 - ANAL 030236 
Protecting your assats... Day and night [Ochrana vlastního majetku dnem i nocí].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 6, s.44 - 52, 10 obr.  
Výkony, systémy a účinnost kamer s uzavřeným okruhem CCTV při ochraně soukromého 
majetku. Instalace a využívání CCTV v USA. Porovnání parametrů a údaje k úrovním 
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ochrany (úhly, vzdálenosti, apod.). Cenové relace elektronického zařízení na ochranu 
majetku. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028798 - ANAL 030105 
RYBÁŘ, Pavel 
Elektrická požární signalizace.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 3, s. 30 - 36, 2 obr., 1 tab.  
Elektronická zařízení pro detekci a vyhlášení požárního poplachu zejména se zaměřením na 
elektrickou požární signalizaci (EPS). Systémové řešení EPS. Hlásiče požáru. Ústředny 
EPS. Rozhraní pro přenos signálu na ovládaná zařízení. Vyhlašování požárního poplachu. 
Zařízení dálkového přenosu. Nadstavbová zařízení. Návrhové požadavky. Nutnost instalace 
EPS. Projektování. Provoz, kontroly, údržba a opravy EPS. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028819 - ANAL 030249 
SEMENIUK, Kevin 
Police mobility in protective eguipment [Mobilita policistů v ochranné výstroji].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 6, s. 126 - 131, 6 obr.  
Zaměření výzkumu a výsledky vývoje ochranné výstroje pro policisty, s maximální ochranou 
a minimálním omezením pohybu a možností orientace. Z výzkumu v biometrických 
laboratořích při univerzitě v kanadské Ottawě. Závěry studie. Testy na 15 fyzicky zdatných 
dobrovolnících. Testování prvků a kompletu ochranného obleku V-Top a flexibility částí 
končetin, zejména horních (paže, loket, rameno). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028809 - ANAL 030247 
STREIT, Corinne 
Gaining AXCESS to buildings [Přínos systému AXCESS k ochraně budov].   
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 6, s. 114 - 119, 4 obr. 
Komplexní systém monitorování příchozích do budov(y) včetně příjezdových tras, 
zaparkování, apod. Výhody uceleného pojetí kontroly vstupu a parametry systému AXCESS. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028799 - ANAL 030106 
TOMS, Ladislav 
Mechanické zabezpečovací systémy.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 3, s. 36 - 41, 27 obr.  
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Zabezpečení bytů. Vstupní dveře, okna, domy. Zabezpečení celých objektů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028805 - ANAL 030111 
TOMS, Ladislav 
Prostředky osobní ochrany aneb ty na mne kamenem, já na tebe kasrem.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 3, s. 57 - 60, 15 obr.  
Prostředky osobní ochrany. Obranné spreje. Paralyzéry. Zábleskové výbojky. Osobní alarmy. 
Mobilní telefony. Bezpečnostní zavazadla. Kuše. Pistole. Pyrotechnické prostředky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028804 - ANAL 030243 
Uniforms, Body Armor and Apparel Showcase [Ukázka uniforem, oděvních doplňků a 
ochranných vest].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 6, s. 98 - 101, 8 obr. 
Výběr z produkce výstrojních součástek pro policisty (policistky) z nabídek v USA. Ochranné 
vesty a další doplňky včetně součástí výstroje pro službu za nepříznivého počasí (vítr, déšť, 
zima apod.). Ochranné vesty a oděvy pro působení ve zdraví škodlivém prostředí. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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