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DROGY, ALKOHOL 
 
029301 - ANAL 030753 
CSÉMY, Ladislav - NEŠPOR, Karel 
Předcházet pití alkoholu u nezletilých se vyplácí.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 6, s. 357.  
Vědci v USA prokázali, že krátká intervence s cílem předcházet problémům s alkoholem u 
dospívajících je užitečná a ekonomicky výhodná. Program posílení rodin (Strengthening 
Families Program) byl zaměřen na dospívající děti problémových rodičů a sestával z  
tréninku rodičů, dospívajících dětí a společného tréninku celých rodin. Program zahrnoval 14 
sezení. Zneužívání alkoholu v dospělosti (v USA). Další programy. Pití alkoholu 
dospívajících v ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029302 - ANAL 030754 
CSÉMY, Ladislav - NEŠPOR, Karel 
Zkušenost s alkoholem, tabákem a marihuanou výrazně zvyšují riziko experimentování s 
heroinem a pervitinem.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 6, s. 358 - 359, 1 obr., 2 tab.  
První zkušenosti s návykovou látkou. Vztah mezi pitím alkoholu, kouřením a zkušeností s 
marihuanou. Informace o výskytu sledovaného chování. "Gateway teorie". Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029498 - ANAL 031052 
Drogy mladých - syntetická mládež.  
In: Závislosti a my. - 2002, listopad, s. 14 - 15.  
90. léta 20. století byla počátkem nástupu nových druhů syntetických drog v ČR. K užívání a 
k šíření těchto drog docházelo především v nově vznikajících hudebních klubech. Tyto drogy 
můžeme souhrnně pojmenovat klubovými drogami. Do skupiny syntetických drog můžeme 
zařadit EXTÁZI, KETAMIN, GHB a v menších množstvích i KOKAIN, HEROIN a HOUBIČKY. 
Chemické složení extáze, ketaminu a GHB - účinky na organismus, předávkování, 
charakteristické znaky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029489 - ANAL 031044 
HEJDA, J. 
Výměna informací na úseku drog v zemích Evropské unie.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 3, s. 181 - 184, lit. 1.  
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Metody práce s informacemi a daty o drogové problematice v rámci struktur EU. Zaměřuje se 
na výměnu standardizace a srovnatelnost údajů, které tvoří základní předpoklad 
kvalifikované a účinné drogové politiky. K tomuto účelu bylo zřízeno Evropské středisko pro 
sledování drog a drogových závislostí, jehož cílem je poskytovat výše uvedenému snažení 
institucionální podporu.  
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
029435 - ANAL 030304 
KISZKA, Marianna 
Kokainizm - dawniej i dziš [Používání kokainu dříve a nyní].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 4, s. 329 - 338, lit. 55.  
Kokain. Vývoj ve spotřebě a v obchodování s touto drogou v Polsku a po Evropě. Variace 
užívání kokainu a jeho dostupnost na trhu. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
029457 - ANAL 029541 
MIECZKOWSKI, Tom - LERSCH, Kim Michelle 
Drug-testing police officers and police recruits. The outcome of urinalysis and hair analysis 
compared [Drogové testy u policistů a nových členů policejního sboru. Porovnání výsledků 
analýzy moče a vlasů].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 3, 
s. 581 - 601, 9 tab., lit. 35.  
Úvod. Užívání drog mezi policisty z morálního hlediska. Čtyři základní aspekty podle Krasky 
a Kappelera (1988). Technika testování drog mezi policisty. Rozsah těchto testů. Problémy 
při analýze vlasů. Výsledky testů u různých skupin policejních pracovníků, zde rozděleno 
podle věku, pohlaví, počtu let ve službě, apod. Závěr.  
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
029484 - ANAL 031042 
NEŠPOR, Karel 
Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 3, s. 167 - 175, lit. 36.  
Organizace "Anonymní alkoholici". Kombinace profesionální pomoci a účasti v organizaci 
Anonymní alkoholici je efektivnější než samotná účast na setkáních Anonymních alkoholiků. 
Mechanismy účinků. Perspektivy organizace. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
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029481 - ANAL 031039 
NOVOTNÝ, František 
Kriminologické, trestně právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR a jeho 
řešení.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 3, s. 138.  
Rec. na : Kriminologické, trestné právní a kriminalistické aspekty drogového problému v ČR 
a jeho řešení [monografie] / J. Hejda. - Praha, 2000. - s. 146. 
Vysvětlení základních termínů. Základní epidemiologická zjištění v ČR. Právní úpravy ve 
světě a v ČR. Kriminalistické aspekty drogového problému. Technické prostředky zjišťování 
drog, zkušenosti policie s charakteristickými známkami pašování drog. Zvláštnosti výslechu 
obviněného, návod na výslech svědka v této problematice. Na závěr je diskuse. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
029480 - ANAL 031038 
NOVOTNÝ, Vladimír - KOLIBÁŠ, E. 
Forenzní psychiatrická prax a návykové látky.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 3, s. 129 - 137, 6 tab., lit. 9.  
Hodnocení 211 soudně - znaleckých psychiatrických posudků, ve kterých bylo užívání 
návykových látek důvodem na vydání rozhodnutí o vyšetření duševního stavu. Metodika, 
materiál, výsledky. Typy trestných činů v celém souboru a v jednotlivých skupinách. 
Přidružené psychické poruchy. Vztah mezi hlavní psychoaktivní látkou a trestným činem. 
Diskuse a závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
029483 - ANAL 031041 
OCHABA, R. 
Odvykanie od fajčenia a kognitívno - behaviorálna psychoterapia.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 3, s. 161 - 166, lit. 16.  
Epidemie kouření. Statistiky kuřáků na Slovensku. Preventivní programy na slovenských 
školách. Kognitivně - behaviorální terapie k léčbě závislosti. Struktura úvodního rozhovoru, 
zvyšování aktivity, kognitivní rekonstrukce a řešení problému. Závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
029500 - ANAL 031053 
Problémoví uživatelé drog ČR - 1. čtvrtletí 2002.  
In: Závislosti a my. - 2002, listopad, s. 26, 1 tab.  
Pořadí oblíbenosti/dostupnosti drog v procentech. Přehled drog (včetně užívání v 
kombinacích) za 1. čtvrtletí 2002. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029477 - ANAL 031037 
SOMOŠOVÁ, J. - ZÁLESKÝ, R. - POSPÍŠIL, R. 
Amfetaminový a techno - scéna.  
In: Alkoholizmus a drogové scény. - 37, 2002, č. 3, s. 147 - 159, 1 obr., 6 tab., lit. 20.  
Výsledky pilotní sondy do prostředí bratislavských rave - techno večírků. Vlastní dotazník 
autorů. Výsledky podávající základní epidemiologická data. Přehled drogové anamnézy a 
zkušenosti s jinými psychoaktivními látkami. Přežívání v době intoxikace MDMA. Metodika, 
výsledky, diskuse, závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
029452 - ANAL 030314 
CHU, Mayling M. 
Incarcerated Chinese Men: Their Life Experiences and Criminal Onset [ Vězni v Číně. Jejich 
životní zkušenosti a počátky trestné činnosti].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 2, s. 250 - 266, 3 tab., lit. 9.  
Výsledky průzkumu mezi více než jedním tisícem vězňů. Dotazník byl zaměřen na počátky a 
motivy trestné činnosti. Porovnání s počátky individuální trestné činnosti na Tchaj-wanu i 
jinde ve světě. Vliv rodiny a rodinného zázemí. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
029412 - ANAL 030293 
GABOR, Thomas - HUNG, Kwing - MIHOREAN, Stephen - ST-ONGE, Catherine 
Canadian homicide rates: A comparison of two data sources [Vraždy v Kanadě. Porovnání 
údajů ze dvou různých zdrojů].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 44, 2002, č. 3, s. 351 - 363, 1 obr., 4 tab., lit. 13.  
Porovnání údajů k počtu případů vražd a celkové úmrtnosti uváděných v databázích 
centrálních kanadských statistik. Analýza rozdílů a struktury databází. Zapracování údajů z 
policejní statistiky. 
CA - eng: PA: bv/2002 
 
029416 - ANAL 029537 
HEIM, Uwe 
Organisierte Geldwäsche durch überfakturierte Ost-West-Geschäfte : Eine Analyse 
[Organizované praní peněz pomocí přefakturovaných obchodů mezi Východem a Západem. 
Analýza].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 10, s. 600 - 605, 2 obr..  
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Způsob praní špinavých peněz. Technika přefakturování, tj. záměrného uvedení vyšší ceny 
za souhlasu obou obchodních partnerů. Předstíraná firma. Smlouva, dodávky, odběr zboží. 
Platby. Různé způsoby vyšetřování tohoto druhu kriminality. Zkušenosti z vyšetřování 
skupiny ruských pachatelů. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029341 - ANAL 030789 
HRIB, Nikolaj 
Čínská karta aneb Vražda s otazníky.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 12 - 17, 3 obr.  
V severních Čechách v roce 1999 usmrtil Číňan tři své krajany. Vyšetřování případu. 
Rekonstrukce případu. Odsouzení pachatele. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029331 - ANAL 030799 
KOLÁČEK, Luboš - ŽIVČIC, Radko 
Bílé otrokyně.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 43, s. 34 - 37, 7 obr.  
"Obchod s bílým masem". Desítky dívek jsou násilím drženy v zahraničních nevěstincích a 
nuceni k prostituci. Výdělek kuplířů. Podle statistik ministerstva spravedlnosti bylo za trestný 
čin obchodování s lidmi v roce 1997 devět pachatelů, v roce 1998 pět pachatelů, v roce 1999 
dvacet pět pachatelů, v roce 2000 šestnáct pachatelů, v roce 2001 osm pachatelů. Uložené 
tresty. Novelizace trestního zákona (č. 134/2002 Sb.). Rozšíření skutkové podstaty. 
Nezisková organizace La Strada - prevence obchodu se ženami. Oběti v Evropě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029332 - ANAL 030780 
KOLÁČEK, Luboš - ŽIVČIC, Radko 
Diagnóza: Auto fuč!.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 42, s. 34 - 37, 8 obr., 2 tab.  
Krádeže motorových vozidel na objednávku. Srovnávací statistika týkající se krádeží 
motorových vozidel v ČR spáchaných v letech 2001 - 2002. Nejčastěji odcizené typy vozů v 
roce 1998. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029366 - ANAL 029536 
KUBICA, Johann 
Korruption in nationaler und internationaler Dimension [Korupce v národním a mezinárodním 
měřítku].  
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In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 10, s. 589 - 599, 2 tab, lit. 39.  
Autor poukazuje na skutečnost, že korupce v národním a mezinárodním měřítku funguje 
dlouhá léta předtím, než dojde k jejímu policejnímu a soudnímu vyšetřování a uvádí několik 
příkladů. Uvádí též možnosti prevence této velmi rozšířené kriminality, ale zároveň přiznává, 
že zde existuje - z policejního hlediska - mnoho bílých  míst. 
BRD - ger: jv/2002 
 
029324 - ANAL 030772 
MATOUŠEK, Jiří 
Ultraterorismus.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 34 - 36, lit. 7.  
Terorismus kolektivní a individuální. Boj proti terorismu. Klasické zbraně a prostředky 
terorismu. Chemický, biologický, radiologický a jaderný terorismus (CBRN terorismus). 
Základní formy a materiální zdroje CBRN terorismu (ultraterorismus, superterorismus). Údery 
na sociální infrastruktury: vyvolané chemické, biologické a radiologické havárie. Problémy 
prevence, ochrany a likvidace následků u vyvolaných havárií. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029340 - ANAL 030788 
MATOUŠEK, Vladimír 
Loupežná vražda spáchaná Italem.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 7 - 11, 3 obr.  
Případ loupežné vraždy. Policisté v Brně vyslechli velmi takticky a podrobně svědka. Z jeho 
výpovědi, která měla určité nedostatky a důsledným prověřováním jím uváděných 
skutečností prokázali, že je vinen. Během pěti dnů se jim podařilo pachatele usvědčit z 
loupežné vraždy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029314 - ANAL 029532 
NOMMEL, Jens 
Die Kriminalität in Raum und Zeit : Die computergestützte Identifizierung kriminogener 
Faktoren [Kriminalita v prostoru a čase. Identifikace kriminogenních faktorů pomocí 
počítače].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 8-9, s. 549 - 550, 3 obr.  
Kriminálněgeografický průzkum a geografický informační systém umožňují prostorovou 
regionální identifikaci kriminogenních faktorů. Umožňují také včasné určení ohniska 
kriminality a deliktů, typických pro určitou lokalitu. Příklady použití GIS v Německu. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
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029342 - ANAL 030790 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Záhadná vražda mladé ženy.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 18 - 23, 1 obr.  
Na základě nepřímých důkazů byl za návod k vraždě manželky odsouzen k doživotí občan v 
SRN. Dařilo se mu mást policii - přesto po roce vyšetřování soud rozhodl o jeho vině. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029422 - ANAL 029538 
SCHNEIDER, Hans Joachim 
Kinder und Jugendliche als Mörder : Kriminalpsychologie der tödlichen Schulgewalt [Děti a 
mladiství jako vrazi. Kriminálněpsychologická studie o tragických případech násilí ve 
školách].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 10, s. 609 - 616, 2 obr., lit. 87.  
Současný stav výzkumu této kriminality ve světě. Případy zabití, kdy pachatel věkově patří 
do kategorie mládeže nebo mladistvých. Tragické případy násilí ve školách, zvláště v USA, 
ale i v Německu (gymnázium v Erfurtu, 26.4.2002). Výskyt a frekvence takových případů  v 
různých zemích. Vliv masových sdělovacích prostředků na kriminalitu mládeže. Pokus o 
vysvětlení příčin tohoto jevu z hlediska psychopatologie. Možnosti prevence. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029347 - ANAL 030795 
ŠULC, Viktorín 
Jak vraždí ženy (pokračování).  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 53 - 55, 1 tab.  
Vraždy spáchané ženou nebo ženou objednané. Statistiky vražd, kdy pachatelkou byla žena 
(1999 - 2001). Případ vraždy, kterou provedla žena - manželka oběti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029351 - ANAL 030799 
TEJCHMANOVÁ, Ladislava 
Problematika extremismu v zemích Visegrádské čtyřky a v Rakousku.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 67 - 69, lit. 1.  
Akce: Boj s extremismem v zemích Visegrádské čtyřky [jednání]. Praha (ČR), 07.02.2002-
08.02.2002.  
Boj s extremismem V4 a Rakouska. První jednání pracovní skupiny pro boj s extremismem 
V4 a Rakouska jejíž předsednictví je v gesci ČR, se uskutečnilo ve dnech 7.-8.2.2002 v 
Praze. Zúčastnili se ho zástupci ministerstev vnitra a policie z Maďarska, Slovenska, Polska, 
Rakouska a ČR. Příspěvky účastníků jednání.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029413 - ANAL 030294 
TRELA, Franciszek - KUNZ, Jerzy - BOLECHALA, Filip - KOWALSKI, Piotr - MOSKALA, 
Artur - RAJTAR, Renata 
Przestepstwa przeciwko zyciu - analiza porównawcza materialu krakowskiego Zakladu 
Medycyny Sadowej w latach 1986 - 1990 i 1996 - 2000 [Vraždy ve statistikách krakovského 
institutu soudního lékařství. Srovnávací analýza let 1986 až 1990 a 1996 až 2000].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 52, 2002, č. 1, s. 1 - 6, 3 tab., lit. 3.  
Analýza případů vražd podle údajů polského institutu soudního lékařství v Krakově s 
komparací 2 pětiletých období (1986-1990 a 1996-2000). Přehledy ze statistik k vyšetřování 
okolností vražd a motivů. Ukazuje se mj. zřetelný nárůst případů použití střelné zbraně a ve 
stavu opilosti. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
029391 - ANAL 031015 
ŽIVČIC, Radko 
Kapsář nikdy nespí.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 46, s. 32 - 35, 9 obr.  
Kapsáři jako dobře organizované tlupy zlodějů. Za prvních šest měsíců roku 2002 si kapsáři 
operující v centru Prahy "vydělali" více než 14 milionů korun. Oblasti, kde kapsáři nejvíce 
kradou. Statistiky kapesních krádeží v Praze (1999 - 2002). Kapesní krádeže na turisticky 
nejzajímavějších území Prahy 1. Celková škody. Prevence proti kapsářům. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
029367 - ANAL 029368 
AVDEJEV, A.I.  
Charakteristika travmy pri padenii na stupeni lestničnogo marša [ Charakteristika zranění při 
pádu ze schodů].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 4, s. 5 - 8, lit. 9.  
Při pádu ze schodů zůstávají na těle člověka a jeho oblečení stopy prachu, poranění určitého 
charakteru a umístění. Je uvedena četnost výskytu poranění při pádu ze schodů na základě 
archivních materiálů (72) a při experimentu s 262 pády figurín ze schodů. Dále je vyjádřena 
závislost mezi polohou těla při pádu, charakterem a lokalizací zranění. Na základě 
matematické analýzy jsou uvedena diferenciální kritéria lokalizace zlomenin kostí, která 
napomáhají při porovnávání různých podmínek pádu ze schodů.  
RUS - rus: PA: če/2002 
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029433 - ANAL 030302 
BARAN, Erazm 
Sylwetki polskich medyków sadovych - Andrzej Janikowski [Andrej Janikovski. Profily 
zakladatelů polského soudního lékařství].  
In: Archiwum medycyny sadovej i kryminologii. - 51, 2001, č. 4, s. 291 - 304, 5 obr., lit. 13.  
Článek ze série příspěvků k vývoji a základům polského soudního lékařství. Osobnost 
profesora A. Janikowského (1799 až 1864). Jeho odborná, pedagogická a publikační činnost 
v oblasti soudního lékařství, psychiatrie a lékařského dohledu. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
029369 - ANAL 029370 
GROGORJEVA, M.A. 
Opredelenije varianta massivnosti skeleta i verojatnogo tipa telosloženija pri identifikacii 
ličnosti po kostnym ostankam [ Určování varianty masívnosti kostry a pravděpodobného typu 
tělesné konstrukce při identifikaci osoby podle kosterních pozůstatků].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 4, s. 22 - 28, 5 tab., 12 obr.  
Na základě analýzy údajů, získaných při měření 70 koster dospělých mužů podle 13 
parametrů 4 dlouhých kostí byl vypracován zjednodušený algoritmus prognózování 
somatického typu podle kosterních pozůstatků. Dvě etapy provádění analýzy. Zkoumán byl 
také stupeň vlivu charakteru vývoje kostry na projev jiných morfologických parametrů. V 
závěru je na základě existujících údajů uveden úplný popis variant masivnosti kostry. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
029370 - ANAL 029371 
GURTOVAJA, S.V. - MAJACKAJA, M.V. 
Opredelenije antigenov s pomoščju kartoček "Skangel" [Zjišťování antigenů pomocí kartiček 
"Skangel"].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 4, s. 39 - 40.  
Seznámení s novou gelovou technologií používanou ke zjišťování krevních skupin pomocí 
kartiček "Skangel". Tato technologie je schopna kvalitativně změnit možnosti soudně 
lékařské expertizy věcných důkazů. Popis kartičky "Skangel" a metodiky používání. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
029344 - ANAL 030792 
HLAVÁČEK, Jan 
FODAGEN aneb Proč potřebujeme zkvalitnit evidenci pachatelů ; + kol. 
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 27 - 37, 5 tab., lit. 1.  
Projekt FODAGEN. Projekt FODAGEN se stane součástí již existujících policejních 
informačních systémů a databází. Platná právní úprava řešící identifikaci osob. Popis stavu 
pořizování třídílných kriminalistických fotografií. Další poznatky. Daktyloskopování a 
daktyloskopické registrace. Národní databáze DNA. Stručné vyhodnocení analýzy stavu v 
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kriminalisticko technických pracovišť OŘ Policie ČR z hlediska provádění identifikačních 
úkonů. Cíl projektu FODAGEN. Fungování informačního systému FODAGEN. Požadavky na 
vybavení pracovišť kriminalistické techniky. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029414 - ANAL 030295 
LORKIEWICZ-MUSZYŇSKA, Dorota - PRZYBYLSKI, Zygmunt 
Znaczenie porównawczych badaň odontologicznych w caloksztalcie postepowania 
identyfikacyjnego na podstawie czaszki [Význam srovnávacích zubolékařských postupů v 
celkovém procesu identifikace podle lebky].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 52, 2002, č. 1, s. 7 - 19, 23 obr., lit. 13.  
Poznatky z katedry soudní medicíny v polské Poznani z odontologické části identifikace 
podle lebečních ostatků. Praxe, srovnávací metody, testování a důslednost a dostupnost 
dokumentace. Příklady vyřešených případů při využití dokumentace, srovnávací analýzy a 
efektivních pracovních postupů. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
029353 - ANAL 030800 
MAKOVEC, Petr 
Na pomoc ...Biologické stopy a srovnávací vzorky. 
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 72.   
Pojem biologické stopy. Zajišťování biologických stop. Srovnávací materiály. Odesílání 
biologických stop a srovnávacích vzorků. Riziko infekce virem HIV. DNA polymorfizmus a 
DNA profil. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029434 - ANAL 030303 
PARSON, Walther - STEINLECHNER, Martin - BERGER, Burkhard - MUHLMANN, Roswitha 
- SCHEITHAUER, Richard 
Construction of the Austrian DNA Intelligence Database using STR Profiling [Rakouská 
databáze DNA a STR profilace].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 4, s. 321 - 327.  
Z příspěvku předneseném v Bydhošti v květnu 2000. Databáze DNA při rakouské ústřední 
laboratoři. Strategie propojení laboratoře na systémy dokumentace a poskytování informací. 
Příslušná legislativa. Příklad využití DNA databáze. 
PL - eng: PA: bv/2002 
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029437 - ANAL 030306 
PAWLOWSKI, Ryszard - DETTLAFF-KAKOL, Anita - PASZOWSKA, Regina - JANKOWSKI, 
Zbigniew 
Blad przedlaboratoryiny w genetyce sadowej. Kontaminacja materialu biologicznego na sali 
sekcyjnej [Chyba předlaboratorním znečištěním DNA v márnicích].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 4, s. 369 - 375, lit. 7.  
Nepřesnosti při identifikaci pomocí DNA mohou být způsobeny znečištěním vzorků DNA 
uložených ostatků. Zdroje kontaminace DNA jsou demonstrovány na několika případech. 
Doporučení ke spolehlivému ošetření biologických vzorků v pitevnách. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
029371 - ANAL 029372 
PIGOLKIN, Ju.I. - ŠČERBAKOV, V.V. - BOGOMOLOV, D.V. - BOGOMOLOVA, I.N. 
Morfometričeskije metody opredelenija vozrasta po kostnym ostankam [ Morfometrické 
metody určování věku z kosterních pozůstatků].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 4, s. 43 - 45, lit. 11.  
Popsány nové morfometrické metody používané pro určování věku z kosterních pozůstatků. 
Zkoumání kostí navíc umožňuje usuzovat o mnoha vlastnostech jedince. Konstatováno, že 
pro komplexní řešení problému identifikace osoby je třeba vytvořit algoritmus zkoumání, 
který zahrnuje všechny uvedené metody, dále pak vypracování počítačového modelu, který 
využívá genetických, sérologických, morfologických a dalších údajů za účelem dokonalejší a 
přesnější analýzy znaků, na jejichž základě se provádí identifikace osoby. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
029345 - ANAL 030793 
SMOTLACHA, Zdeněk 
EURODAC.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 42 - 43, 3 schéma.  
Dublinská úmluva z 15.6.1990 - posuzování žádostí o azyl. 
Centrum EURODAC pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného použití Dublinské 
úmluvy. Podstatou systému EURODAC je napojení národních systémů AFIS na centrum 
EURODAC. Do centra EURODAC budou podle zmíněného normativního aktu RE zasílány v 
elektronické podobě otisky prstů tří kategorií cizinců a základní údaje. Žadatelé o azyl, cizinci 
zadržení při nelegálním přechodu vnější hranice EU, pokud nejsou ihned vráceni zpět, cizinci 
nezákonně se nacházejí na území členského státu - azylanté. Schéma "žadatelé o azyl" - 1. 
kategorie, 2. kategorie "ilegální překročení vnější hranice", 3. Kategorie "ilegální pobyt na 
území ČR". 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029425 - ANAL 030299 
TERESINSKI, Grzegorz 
O ustalaniu okolicznosci urazu glowy [Vyšetřování okolností úrazu hlavy].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 52, 2002, č. 2, s. 65 - 83, 12 obr., 1 tab., lit. 
30.  
Metody objasňování mechanismů úrazu hlavy pro potřeby zjišťování příčin a okolností 
zranění při jednání u soudů apod. Příklady základních, častých i méně obvyklých 
mechanických poranění lebky. Využití počítačové, magnetické rezonanční tomografie. 
Poškození mozku. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
029368 - ANAL 029369 
TOMILIN, V.V. - KORSAKOV, S.A. - BUNJATOV, M.O. 
O biomechaničeskich uslovijach formirovanija povreždenij tela při padenii s vysoty 
[Biomechanické podmínky vzniku zranění těla při pádu z výšky].  
In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 44, 2001, č. 4, s. 8 - 11, lit. 14.  
V článku jsou posuzovány otázky určování výšky pádu na základě zvláštností zranění 
různých tkání a orgánů lidského těla. Zvláštní pozornost je v oborové literatuře věnována 
problematice určování výšky pádu, nebere se však přitom v úvahu kinetická energie těla, 
která závisí nejen na výšce, ale i hmotnosti padajícího člověka. Uvedena primární vnější a 
vnitřní poranění, způsobená dopadem na zem, dále pak druhotná kontaktní poranění, 
způsobená při inerční změně polohy těla po primárním dopadu a zranění způsobená vlivem 
záporného zrychlení při dopadu na zem. Všechna uvedená zranění umožňují určit celkovou 
kinetickou energii v okamžiku dopadu a výšku pádu s ohledem na antropometrické 
charakteristiky postižené osoby. 
RUS - rus: PA: če/2002 
 
029415 - ANAL 030296 
TRELA, Franciszek - KOLODZIEJ, Jan - KUNZ, Jerzy - BOLECHALA, Filip 
Samobójcze zatrucia šrodkami chemicznymi i lekami w latach 1991 - 2000 w materiale 
krakowskiego Zakladu Medycyny Sadowej [Sebevraždy pomocí drog nebo chemikálií v 
materiálech institutu soudního lékařství v Krakově].  
In: Archiwum medycyny sadovej i kryminologii. - 52, 2002, č. 1, s. 21 - 30, 7 tab., lit..  
Analýza 191 dokonaných sebevražd v letech 1991 až 2000 z materiálů krakovské fakulty 
polského Institutu soudního lékařství Jagellovské univerzity. Tabulkové přehledy sebevražd 
podle pohlaví a použitých látek, věku a jednotlivých roků. Porovnání s obdobími od 60. let. 
Případy neobvyklých sebevražd, motivy. Závěry. 
PL - pol: PA: bv/2002 
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029311 - ANAL 029531 
WITTHUHN, Klaus 
Vorsicht, Falle! [Pozor, léčka!].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 8-9, s. 543 - 548, 13 obr., lit. 1.  
Neobvyklé případy otisků nohou. Technický rozbor. Upozornění na některé chyby při 
identifikaci. Popis několika konkrétních případů.  
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
 

POLICIE,  BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY  
 
029363 - ANAL 029535 
Achieving and Maintaining High Ethical Standards [Dosáhnout a udržet vysoký etický 
standard].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 10, s. 64 - 70, lit. 1.  
Etika v historii i současnosti americké policie. Přísaha amerických policistů při nástupu do 
funkce. Chování policisty v soukromí a chování ve vztahu k veřejnosti. Odpovědnost v práci. 
Použití síly. Zacházení s delikventy a podezřelými osobami. Zásady policejní etiky jsou zde 
shrnuty do 11 článků.  
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029352 - ANAL 029533 
GARNER, Gerald W. 
Leading Officers to Safety [Policisté a zásady bezpečnosti].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 10, s. 116 - 119.  
Přes všechna opatření zahyne v USA každý rok nejméně 60 policistů při výkonu svého 
povolání. Kde je příčina a je možno tento počet snížit? Autor soudí, že ano a sice 
vypracováním dokonalejšího systému bezpečnosti a výcviku. Upozorňuje též na osudné 
chyby, kterých se někteří policisté při práci dopouštějí. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029348 - ANAL 030796 
LINHART, Martin 
Španělské zkušenosti a naše přípravy.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 56 - 60.  
Zkušenosti zahraničních kolegů v kontextu příprav na summit EU v Seville. Organizační 
zajištění akcí vyžadujících rozsáhlá bezpečnostní opatření. Přípravná opatření. Ochrana 
hranic. Průběh demonstrací. Ubytování delegátů. Civilní garda. Závěry a poznatky. Přípravy 
na pražský summit NATO. Bezpečnostní rizika spojená se summitem NATO a EAPC. 
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Postavení Ministerstva vnitra ČR s ostatními orgány státní správy. Význam summitu NATO a 
EAPC pro ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029446 - ANAL 029540 
LYONS, William 
Partnerships, information and public safety. Community policing in a time of terror 
[Partnerství, informace a veřejná bezpečnost. Spolupráce policie a veřejnosti v době teroru].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 3, 
s. 530 - 542, lit. 43.  
Po zkušenostech z 11.září 2001 vyjádřil Kongres pochybnosti, zda budou policejní 
bezpečnostní síly USA schopny čelit případným dalším útokům teroristů. Tato studie 
polemizuje s tímto názorem a dokazuje, že nebezpečí je jinde. Policie si musí získat důvěru 
veřejnosti a to zejména těch společenských vrstev, které obvykle nejsou ochotny 
spolupracovat. Jinak policie nezíská potřebné informace, direktivní způsoby zde vždy 
selhávají. V případě městské policie je nutná spolupráce s osobami nejvíce ohroženými 
viktimizací a rovněž s arabskými komunitami v USA. Na tom všem závisí jak místní tak 
celonárodní bezpečnost v době teroru.  
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
029327 - ANAL 030775 
NOVÁK, František 
Jak trénovat etické jednání.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 56 - 58.  
Pokračování z čísla 4/2002. Cíle školení strážných. Tréninkový projekt. Názornost postupu, 
využití videokazet. Testování morálních úsudků. Výsledky kurzu mezi zaměstnanci SBS. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029329 - ANAL 030777 
NOVÁK, František 
Neutralita, nezávislost a decentralizace.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 62 - 63, 5 obr.  
Bezpečnostní systém Švýcarska. Švýcarské bezpečnostní služby. Oblast vnitřní 
bezpečnosti. Přehled vybraných čísel kriminalistické statistiky 1988 - 1997 - celé Švýcarsko, 
kanton Basilej - město, město Curych. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029443 - ANAL 029539 
SIMS, B. - HOOPER, M. - PETERSON, S.A. 
Determinants of citizens' attitudes toward police. Results of the Harrisburg Citizen Survey - 
1999 [Determinanty postoje občanů k policii. Výsledky průzkumu v Harrisburgu 1999].  
In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 25, 2002, č. 3, 
s. 457 - 471, 2 obr., 3 tab., lit. 48.  
Charakteristika současného postoje veřejnosti k policii, neboli výklad pojmu community 
policing. Základním předpokladem je věnovat pozornost tomu, co veřejnost od policie 
očekává a brát problémy občanů vážně. Průzkum byl proveden mezi občany města 
Harrisburg v roce 1999. Otázky se týkaly jejich vztahu k místní policii, jejich strachu z 
kriminality a jejich názorů na sociální situaci v nejbližším okolí. Hlavním účelem průzkumu 
bylo zjistit, které faktory mají největší vliv na postoj občanů k místní policii. Vyhodnocení 
výsledků a závěr. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029396 - ANAL 029387 
TOMEK, Petr 
Příslušníci bezpečnostního sboru a jejich hodnosti.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 5, s. 15 - 24.  
Obecně o hodnostech příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona č. 186/1992 Sb., o 
služebním poměru příslušníků Policie ČR. Jmenování do hodnosti při přijetí do služebního 
poměru. Jmenování do hodnosti za trvání služebního poměru. Mimořádné jmenování do 
hodnosti, jmenování do generálské hodnosti. Povyšování do vyšší hodnosti. Povyšování 
nebo jmenování in memoriam. Propůjčení hodnosti, snížení hodnosti a ztráta hodnosti. 
Hodnostní příplatek. Návrhy de lege ferenda. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029361 - ANAL 029534 
WUESTEWALD, T. - WILDS, M.R. - HOGARD, P. 
Developing Police Leaders: The University-Law Enforcement Partnership [Kvalifikace 
policistů na univerzitní úrovni. Spolupráce policejních sborů a univerzit].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 10, s. 134 - 139, lit. 15.  
Vzdělání policistů v USA z hlediska profesionality a etiky. Potřeba vysoké kvalifikace policistů 
v moderní společnosti. Problémy s organizací policejního vzdělávání. Rozpory mezi 
statistikou a skutečností. Spolupráce s univerzitami. Vypracování použitelných, ne jen 
teoretických učebních programů. Perspektivy do budoucna. 
USA - eng: PA: jv/2002 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 
029313 - ANAL 030762 
BABINEC, František 
Příspěvek k implementaci zákona o prevenci závažných havárií.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 12 - 16, 1 obr.  
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných průmyslových havárií způsobených vybranými 
chemickými látkami a chemickými přípravky... Připravovaná novela zákona. Některé 
poznatky z implementace zákona č. 353/1999 Sb. Riziko závažné havárie, zdroj rizika 
závažné havárie. Posuzování vlivu lidského činitele. Systematická identifikace zdrojů rizika - 
HAZOP ETA - rozvoj událostí, odhad pravděpodobnosti modelování - odhad následků. 
Program řízení rizika v chemickém podniku. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029397 - ANAL 029388 
BOGNÁROVÁ, Věra 
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 7 - 8, s. 5 - 14.  
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce. Co přechod 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů představuje. Kdy dojde k přechodu práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů. Převod zaměstnavatele nebo jeho části nebo převod 
úkolů nebo činností nebo jejich částí. Další právní předpisy upravující přechod práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů. Zrušení zaměstnavatele, zánik zaměstnavatele, smrt 
zaměstnavatele - fyzické osoby. Stát jako zaměstnavatel a změny v uspořádání 
organizačních složek státu. Zvláštní přechod práv a povinností v případě odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029322 - ANAL 030770 
BRABEC, František 
Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 50 - 51.  
Služby soukromých detektivů. Podmínky pro provozování této koncesované živnosti stanoví 
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v příloze 3. Vztahy mezi soukromým 
detektivem a klientem. Činnost soukromých detektivů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029323 - ANAL 030771 
BRABEC, František 
Soukromé detektivní služby a zákon 101/2002 Sb. - o ochraně osobních údajů.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 50.  
Soukromé detektivní činnosti jsou upraveny jako koncesované živnosti v živnostenském 
zákoně č. 455/1991 Sb. Konkrétní obsah soukromých detektivních činností v Nařízení vlády 
č. 469/2000 Sb. - obsahové náplně koncesovaných živností. Detektivní činnost a osobní 
údaje občanů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029376 - ANAL 029377 
DAUSES, Manfred A. 
Na cestě ke společnému civilnímu právu v Evropě?  
In: Právník. - 141, 2002, č. 11, s. 1141 - 1160.  
Přehled nejdůležitějších komunitárních aktů v oblasti civilního práva. Kapitola je také 
věnována právu obchodních společností, harmonizaci právních předpisů na poli práva 
obchodních společností a vytvoření svébytných evropských forem společností. Závěr s 
odpovědí na otázku položenou v názvu článku: Zvolený směr souhlasí, ale cesta k tomu je 
ještě dlouhá a trnitá. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029315 - ANAL 030763 
DÍTĚ, Miroslav - STOLIČKA, Vladislav 
Havarijní plánování.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 17 - 20, 6 obr.  
Havarijní plánování je vyžadováno několika různými zákony a k nim příslušnými vyhláškami. 
Analýza jako výchozí podklad pro havarijní plánování. Modelování následků, informace o 
nebezpečných látkách. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029321 - ANAL 030769 
HANČIL, Vladislav 
Pojišťování velkých podniků.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 38 - 41, 3 obr., lit. 3.  
Problematika pojišťování velkých závodů. Pojistná smlouva. Zákon č. 353/1999 Sb., o 
prevenci závažných havárií. Pojišťování v záplavných oblastech. Geografický informační 
systém (GIS). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029399 - ANAL 029390 
HŮRKA, Petr 
Základní povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovněprávních vztahů.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 9, s. 2 - 4.  
Způsob realizace výdělečné činnosti. Tři způsoby zaměstnávání fyzické osoby v 
pracovněprávních vztazích. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru - 
rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace, zajištění zdravotní péče, sjednání 
pracovních podmínek, informační povinnost.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029316 - ANAL 030764 
KLABAN, Vladimír 
Úvaha o krizovém managementu.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 23 - 25.  
Pojem krizový management a krizový manažer. Role státu a legislativní činnost v této oblasti. 
Nástin prognózy vývoje krizového managementu v ČR pro další roky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029378 - ANAL 029379 
PIKNA, Bohumil 
Systém ochrany základních práv v Evropské unii a jeho geneze.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 11, s. 1185 - 1208.  
Evropský systém ochrany základních práv - tři institucionálně odlišné právní systémy 
(národní právní řády, systém na úrovni RE a systém v rámci Společenství/Evropské unie). 
Geneze zajišťování ochrany základních práv ve Společenství. Prameny základních práv v 
EU. Obecné právní zásady Společenství, jejich specifikace. Úloha a metodologie 
Evropského soudního dvora při utváření systému základních práv.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029372 - ANAL 029373 
PÍTROVÁ, Lenka 
Úloha národních parlamentů v legislativním procesu v Evropské unii.  
In: Právník. - 141, 2002, č. 10, s. 1013 - 1070.  
Rozsáhlá studie se zabývá analýzou systému parlamentní kontroly evropských záležitostí v 
jednotlivých členských zemích (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, 
Řecko, Spojené království, Irsko, Dánsko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko) a jasně 
dokazuje rozdílný přístup k této otázce.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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029398 - ANAL 029389 
PŘIB, Jan 
Úvaha o legislativním vývoji sociálního pojištění.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 7 - 8, s. 30 - 34.  
Podán stručný přehled dosavadního vývoje sociálního pojištění. Současný stav právní 
úpravy sociálního pojištění. Budoucí vývoj právní úpravy sociálního pojištění.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029304 - ANAL 029529 
RINIO, Carsten 
Zur Strafbarkeit des Stalking [K trestnosti stalkingu].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 8-9, s. 531 - 534, lit. 32.  
Zákonem o ochraně před násilím z 2.1.2002 se značně rozšířila právní ochrana obětí 
stalkingu (sledování obětí, slídění). V článku jsou objasněny příslušné předpisy. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029350 - ANAL 030798 
ŠIMKOVÁ, Radka 
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2001.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 65 - 66.  
Závazný pokyn policejního prezidenta č. 130/2001Sb., z hlediska kriminalisticko technických 
a znaleckých pracovišť Policie ČR. Hodnocení tohoto závazného pokynu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029349 - ANAL 030797 
VANČO, Emil - VONDRUŠKA, František 
Seminář vedoucích státních zástupců České republiky - Medlov 2002.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 4, s. 61 - 64.  
Akce: Seminář vedoucích státních zástupců České republiky [seminář].  Medlov u Nového 
Města na Moravě (ČR), 22.04.2002-24.04.2002.  
Ve dnech 22.-24.4.2002 se v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě uskutečnil "Seminář 
vedoucích státních zástupců ČR". Stěžejní body programu jednání byly především aktuální 
výkladové problémy posledních novel zákona o státním zastupitelství (zákon č. 14/2002 Sb.) 
a trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.). Informace z vystoupení některých účastníků 
semináře. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029447 - ANAL 030809 
BOGNÁROVÁ, Věra 
Skončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 10, s. 5 - 13.  
Způsoby ukončení pracovního poměru podle zákoníku práce. Obecně k výpovědi. Výpovědní 
doba. Písemná forma výpovědi. Odvolání výpovědi. Výpověď ze strany zaměstnavatele. 
Zajištění nového zaměstnání. Zákaz výpovědi - ochranné doby. Hromadné propouštění.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029448 - ANAL 030810 
HÁJKOVÁ, Růžena 
Změny ve zdravotním pojištění od 1. 7. 2002.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 10, s. 14 - 16.  
Článek se zabývá změnami ve zdravotním pojištění po 1. 7. 2002, zejména pak změnou 
přístupu sytému veřejného zdravotního pojištění k tzv. osobám bez zdanitelných příjmů, 
změnou ve zdravotním pojištění osob pobývajících dlouhodobě v cizině, změnou penále při 
platbách pojistného pod nesprávným variabilním symbolem a změnou týkající se institutu 
odstranění tvrdosti a doručování veřejnou vyhláškou. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029438 - ANAL 030808 
JAKUBKA, Jaroslav 
Povodně a pracovněprávní otázky.  
In: Právo a zaměstnání. - 8, 2002, č. 10, s. 2 - 5.  
Autor článku se zabývá řešením pracovněprávních vztahů v době povodní a konstatuje, že 
kromě krizového zákona (zákon č. 240/2000 Sb.) právní předpisy neobsahují žádnou 
zvláštní právní úpravu pro případy povodní. Proto je třeba aplikovat i v této situaci jednotlivá 
běžná ustanovení.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029429 - ANAL 030806 
KŘESŤANOVÁ, Veronika 
Některé aktuální otázky související s novou autorskoprávní úpravou.  
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 10, s. 5 - 8.  
Rozebrány aktuální otázky související s novou úpravou autorských práv se zaměřením na 
oprávnění k užití díla na základě licenční smlouvy a na základě práva k výkonu majetkových 
práv. 
CZ - cze: PA: če/2002 
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029428 - ANAL 030805 
NOVOTNÝ, Miroslav 
České autorské právo.  
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 10, s. 2 - 5.  
Přehled nehmotných statků. České autorské právo, definice autorského díla. Problémy v 
praxi při užívání autorských práv (problémy legislativní, problémy z neznalosti zákona, popř. 
z nedbalosti, úmyslná porušení autorských práv). Závěr: ochrana, popř. respektování 
nehmotných statků, zejména v oblasti autorského práva, se dosud zejména mezi podnikateli 
nevžily a to zejména z důvodu nepříliš účinné soudní represe. Podle autora je trestní 
odpovědnost uplatňována naprosto nedostačujícím způsobem.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029424 - ANAL 030802 
REPÍK, Bohumil 
Advokát ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva - I. část.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 10, s. 10 - 21.  
Organizace advokacie a status advokáta podle Evropské úmluvy o lidských právech. 
Postavení a činnost advokáta v soudním řízení. Advokát v občanskoprávním řízení. Advokát 
v trestním řízení. Právo na výběr obhájce. Právo na ustanovení bezplatného obhájce a dvě 
podmínky, na které je toto právo vázáno. Dokončení v příštím čísle.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029430 - ANAL 030807 
SRSTKA, Jiří 
Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu na podkladě 
tiskového či jiného grafického vyjádření.  
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 10, s. 11 - 13.  
Předmětem článku je povinnost poskytovatele rozmnožovacích služeb v případě poskytování 
tiskových rozmnoženin za úplatu platit autorům a nakladatelům náhradní odměnu v 
souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, a to v rámci povinné kolektivní správy 
práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. Problematiku poměrně přehledně 
upravují ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů, a to zejména §25, 30, 87, 95, 96, 104 a 
odst. 4 přílohy k autorskému zákonu. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029493 - ANAL 031048 
Zákon o střelných zbraních a střelivu. Zákon č. 119/2002.  
In: Policista. - 2002, č. 11, příloha.  
Plný text zákona č. 119/2002 ze dne 8.3.2002 o střelných zbraních a střelivu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
029333 - ANAL 030781 
BERAN, Vladimír - ZAPLETAL, Kamil 
Požár Fakultní nemocnice Olomouc.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 10, s. 6 - 7, 3 obr.  
Případ požáru Fakultní nemocnice v Olomouci. Hasební zásah. Specifické rysy zásahu. 
Příčiny vzniku požáru. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029336 - ANAL 030784 
CIGLER, Ladislav 
Přenosové motorové stříkačky.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 10, s. 12 - 13, 2 obr., 2 tab.  
Přenosové motorové stříkačky. Vývoj a výroba nových typů požárních stříkaček. Technické 
parametry požární stříkačky: TS 8/8 (PS16) Ultra Leicht Albert Ziegler GmbH a PS 16 (TS 
8/8) Jöhstadt ZL 1500. Zkoušky sání a těsnosti. Zkouška nasávání. Zkouška nejvyššího tlaku 
čerpadla. Zkouška čerpadla přetlakem statický - dynamický. Zkouška trvalého tlaku. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029463 - ANAL 031023 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Nová strategie ochrany obyvatelstva.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 3, s. 3 - 4.  
Německo disponuje v současné době celkem funkčním systémem ochrany obyvatelstva, 
opírající se o propracovanou legislativní bázi především na úrovni spolkových zemí. 
Třístupňový systém ochrany. Tento systém je založen převážně na dobrovolnosti a na 
výkonu neplacených funkcí. Uvedený systém však nedoceňuje poskytování pomoci při 
teroristických útocích. Je třeba vytvořit nový vícestupňový koncept plánování, ochrany a 
obrany před nebezpečení. Prohloubení spolupráce. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029464 - ANAL 031024 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Nové úkoly před ústředním "úřadem" civilní ochrany.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 3, s. 5 - 6.  
Vznik nového ústředního úřadu civilní ochrany - oddělení V Spolkového správního úřadu. 
Úkoly nového úřadu - nová strategie. Je třeba urychleně vytvořit koordinační středisko pro 
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velkoplošná ohrožení. Zřízení společné varovací a vyrozumívací centrály jak pro stát, tak pro 
země se sídlem v Bonu - Bad Godesfergei. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029465 - ANAL 031025 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Ochrana obyvatelstva v Evropské unii.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 3, s. 7 - 9.  
Evropská bezpečnostní a obranná politika. Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva 
- petersbergické úkoly Západoevropské unie - týkající se humanitárních úkolů, záchranných 
prací, bojových nasazení při krizích. Prohlášení k posílení společné evropské bezpečnostní a 
obranné politiky. Priority pro budování permanentní vojenské a civilní připravenosti: Policie, 
justice, personál výkonné moci, ochrana před katastrofami. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029466 - ANAL 031026 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Přijetí zákona o integrovaném záchranném systému.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 3, s. 10 - 11 
Dnem 1.7.2002 vstoupil v platnost zákon Slovenské republiky č. 129/2002 o integrovaném 
záchranném systému (IZS). Definice slovenského zákona. Podíl jednotek civilní ochrany na 
IZS. Účast právnických a fyzických podnikajících osob a ostatních osob v IZS. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029467 - ANAL 031027 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Letečtí záchranáři.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 3, s. 12 - 13 
Letecké záchranářství v Polsku. Činnost a úkoly Letecké záchranné pohotovosti a Letecké 
záchranné služby. Výhody letecké záchranné služby oproti letecké záchranné pohotovosti. 
Školení záchranného personálu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029468 - ANAL 031028 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Ochrana proti povodním v centrální Varšavě.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 3, s. 14 - 15 
V roce 2001 byla uvedena do provozu protipovodňová zábrana na úrovni tzv. 
Czerniakovského výběžku a zemní valy na úseku od této zábrany až k mostu 
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Poniatovského, které téměř odstranily nebezpečí povodně v této oblasti. Protipovodňový 
výbor. Plány činnosti skupin pro otázky ochrany proti povodním a záchranné služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029469 - ANAL 031029 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Po "stoleté" vodě.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 3, s. 16 - 17 
Povodně v roce 2002 postihly několik evropských států včetně Rakouska. Rakouský svaz 
civilní ochrany ve spolupráci s odborníky a zástupci samosprávy stanovil pro občany 
ohrožené povodní pořadí opatření, která je nutno učinit ještě před příchodem povodňové 
vlny. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029335 - ANAL 030783 
ŠULEKOVÁ, Jana 
Když život visí na laně.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 10, s. 10, 1 obr.  
Záchrana životů a majetku patří mezi každodenní práci hasičů. Několikrát za měsíc vyjíždějí i 
k případům, kdy se lidé pokusí o sebevraždu. Pro hasiče, zdravotníky i policisty jsou tyto 
události náročné nejen fyzicky, ale i z psychického hlediska. Případy záchrany. Použití 
techniky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029334 - ANAL 030782 
TOMAN, Jiří 
Textilní továrna v plamenech.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 10, s. 8 - 9, 3 obr.  
Požár v textilní továrně. Hasební zásah. Rozdělení úseků. Lokalizace požáru. Příčina vzniku 
požáru. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029325 - ANAL 030773 
VEINER, Zdeněk 
Průmyslová bezpečnost.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 42 - 44.  
Čtyři základní kroky krizového plánování. Analýza rizika. Použití krizových plánů v praxi. 
Integrovaný záchranný systém (IZS). Koordinace složek IZS. Lidské chování při 
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mimořádných událostech - emoce, strach, agrese. Seznam souvisejících předpisů. Rady a 
doporučení klientům pojišťoven. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
029355 - ANAL 031002 
KNEUBÜHL, Beat 
Mezi účinností a nebezpečností ; přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 11, s. 44 - 45.  
Problematika účinnosti střely nebo nebezpečnosti vystřelení střely. Případ, který se stal při 
služebním zásahu policistů a útočníka. Zajímavý případ z hlediska účinku střely. Další 
příklady účinků střely při služebním zákroku. Závěry z uvedených příkladů. Definice "účinku" 
střely. Střela vzduchovky a střela náboje Magnum. Složky účinku. Účinek střely na živý 
organismus. Vliv psychiky na účinek zásahu. Rozdíly mezi účinností a účinkem. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029461 - ANAL 031021 
LIŠKA, Přemysl 
MINI 50 a jiné zvláštnosti.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 11, s. 34 - 35, 3 obr.  
Víceúčelová velkorážová puška LW 15.449, zvaná MINI 50. Charakteristika. Vývoj náboje k 
této pušce. V poslední době byl na bázi MINI 50 vyvinut tzv. Multi Level Threat Response 
System (MLTRS) - víceúrovňový systém reakce na hrozbu. Zbraň byla doplněna přední 
rukojetí s obranným sprejem, ale hlavně se počítá s používáním mnohem širší škály různých 
typů nábojů včetně nesmrtících. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029354 - ANAL 031001 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 11, s. 33, 6 obr.  
Pokračování z čísla 10/2002. Lomení pažby. Lověna. Lučík. Lučiště. Lučištník. Luk. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029393 - ANAL 031017 
MALIMÁNEK, Václav 
357 Magnum.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 11, s. 22 - 23, 2 obr., 4 tab.  
Popis a charakteristika náboje 357 Magnum. Rychlost a energie. Vhodné typy prachu pro 
přebíjení. Maximální rozměry náboje (mm). Tlaky - metoda piezo. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029357 - ANAL 031004 
Výcviková pistole ZKP 521.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 11, s. 56 - 57, 7 obr.  
Technická data pistole ZKP 521. Charakteristika a popis pistole. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029356 - ANAL 031003 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 11, s. 54, 4 obr.  
Základní demontáž pistole Jäger 7,65 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 
 
029305 - ANAL 030756 
BARTOŠKA, Roman 
Sniper, povoláním odstřelovač.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 11, s. 44 - 47, 7 obr.  
Historie odstřelovačů. Vývoj ve výstroji odstřelovačů. 22 nezbytných součástí výstroje 
odstřelovače. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029459 - ANAL 031019 
CHLUDIL, Ivan 
Pojistky ovládané střelcem. Páčkové pojistky.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 11, s. 53, 3 obr.  
Páčkové pojistky u střelných zbraní: Vznik, charakteristika, funkce. Varianty páčkové 
pojistky. Vypouštěcí páka. Závěr.  
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CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029328 - ANAL 030776 
HOLAS, Milan 
Normalizační zabezpečení poplachových systémů, obsah řady norem EN 50 13X.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 59 - 61, 3 obr.  
Pokračování z čísla 4/2002. Požadavky na komponenty (vydaná jako ČSN EN). Specifické 
(zvláštní) požadavky. Pokyny pro aplikace (vydaná jako ČSN EN). Poplachové systémy - 
Systémy přivolání pomoci - řada norem 50134. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029388 - ANAL 031012 
JELÍNEK, Josef 
Šperhák postrach moderních zámků?  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 11, s. 31.  
Historie a vznik zámkového systému. Cylindrická vložka. Zdokonalení ochrany v klíči. 
Způsoby překonávání cylindrické vložky. Závěrečná doporučení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029389 - ANAL 031013 
Ochrana rekreačních objektů.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 11, s. 30.  
Organizačně - technická opatření k ochraně rekreačních objektů. Pojištění jako nezbytná 
prevence. Zabezpečení rekreačního objektu z pohledu pojišťoven. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029326 - ANAL 030774 
TOMS, Ladislav 
Trezorové zámky s elektronikou aneb Dřív jsem ztrácel klíč - teď zapomínám heslo.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 5, s. 52 - 55, 9 obr., 1 tab.  
Pokračování z čísla 4/2002. Elektronické ovládání zámku. Trezorový elektronický zámek: 
CODE-COMBI B - řídící elektronika, vstupní jednotka, zdrojová skříňka. Funkce zámku. 
Technické a programové vlastnosti. Klasifikace zámku. PAXOS - elektronický kódový zámek. 
Klasifikace zámku. Technické a programové vlastnosti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029458 - ANAL 031018 
Trendy v zabezpečení zbraní.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 11, s. 30 - 32, 14 obr.  
Zabezpečení zbraní proti krádeži, zneužití nebo náhodnému výstřelu. Trezory nebo ocelové 
skříně k zabezpečení zbraní. Skříňky Safe & Sound na psací stůl. Nedostatky jednoduchých 
zámkových systémů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 


