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ALKOHOL, DROGY 
 
029690 - ANAL 031136 
BALÍKOVÁ, Marie - VALENTA, V. 
Výskyt drog v silniční dopravě, toxikologické důkazy.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 4, s. 21 - 32, lit. 10.  
Problematika drog za volantem. Rizikové chování mladých řidičů. V zahraničí jsou podezřelí 
řidiči toxikologicky vyšetřováni. Je investováno do kvality a rozvoje laboratorních vyšetření. 
Projekt Rady Evropy "Illicit Drugs and Traffic Safety in Europe" řešený v letech 1998 - 1999 i 
za účasti expertů v ČR. Projekt mapoval právní rámec v jednotlivých členských zemích, praxi 
v prokazování drog u řidičů, za jakých okolností se provádí, jaké jsou možné sankce a právní 
dopady. V ČR se toxikologická vyšetření o výskytu drog u řidičů nedělají. Výskyt OPL v 
silniční dopravě v období 1.1.1999 - 30.4.2002 podle náhodně vyžadovaných toxikologických 
vyšetření. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029613 - ANAL 031114 
BOLEHOVSKÝ, Jiří 
Extáze.  
In: Policista. - 2002, č. 12, s. 241 - 254, 1 obr., 5 příloh, 1 tab., lit. 17.  
Historie extáze. Chemické složení drogy. Aplikace extáze. Kombinace s jinými drogami. 
Účinky drogy na organismus. Výroba drogy. Závěr. Obrázky některých typických tablet XTC. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029502 - ANAL 030317 
DIKÖTTER, Krank - LAAMANN, Lars - XUN, Zhou 
Narcotic Culture [Narkotika a kultura].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 2, s. 317 - 336, lit. 81.  
Historie šíření a konzumace drog v Číně. Opium a tzv. Opiová válka. Kouření opia a tabáku. 
Opium jako doporučovaný lék a utišující prostředek např. i pocitu hladu. Postup rozšiřování 
morfia, heroinu a kokainu. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
029505 - ANAL 031054 
Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže za období 1997 - 2000.  
In: Závislosti a my. - 2002, listopad, s. 27 - 30, 3 grafy.  
Pokračování z minulého čísla. Pravidelné užívání. Analýza výsledků podle typu škol: ZŠ, 
zvláštní školy, studenti civilních a vojenských středních škol. Pravidelné užívání drogy. 
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Konzumace alkoholu. Pravidelné pití (do dvou piv denně) - graf. Konzumace alkoholu více 
než dvě piva denně. Pravidelné pití - graf. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029686 - ANAL 031134 
HUBINOVÁ, Saša - DLOUHÝ, František 
Prekurzory a pomocné látky.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 4, s. 17 - 18.  
Tři prekurzory, používané k nelegální výrobě OPL. 3,4-methylendioxyfenyl-2-propanol, safrol, 
piperonal: jiný název, molekulární vzorec, molekulární hmotnost, bod varu/tání, chemické 
vlastnosti, charakterové vlastnosti, nezákonné a zákonné užití, upozornění, opatření, první 
pomoc, kontrola. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029691 - ANAL 031137 
Pašování drog přes státy jihovýchodní Evropy.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 4, s. 33 - 37.  
Evropa se stala jedním z největších a nejstabilnějších trhů heroinu z jihozápadní Asie, kokain 
z Jižní Ameriky a konopí z Afriky a Asie. V oblasti jihovýchodní Evropy se obchod s drogami 
aktuálně zvyšuje a jednotlivé balkánské země jsou využívány obchodníky s drogami jako 
tranzitní země či překladiště při přepravě drog do zemí zejména Západní Evropy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029153 - ANAL 029511 
SCHMIDT, P. - DRIEVER, F. - LOCK, M. - MADEA, B. 
Zur Bewertung atypischer Stich- und Schnittverletzungen bei einem kombinierten Suizid [K 
hodnocení atypických bodných a řezných ran při kombinované sebevraždě].  
In: Archiv für Kriminologie. - 210, 2002, č. 1-2, s. 28 - 38, 3 obr., lit. 40.  
Sebevražda sedmatřicetiletého muže. Počet, popis a lokalizace všech bodných a řezných 
zranění. V tomto případě jich byl neobvykle vysoký počet. Pitevní nálezy. Výsledek 
toxikologického vyšetření. Diskuse. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029685 - ANAL 031133 
ŠEJVL, Jaroslav 
Mortalita uživatelů drog.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 4, s. 2 - 16, 11 tab., lit. 40.  
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Kriminologické faktory vedoucí k neužívání OPL a prevence. Příčiny a podmínky vzniku 
"drogové závislosti". Osobnost, prostředí, podnět. Kriminologické aspekty působení drog. 
Prevence: primární, sekundární, terciální. Přílohy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029692 - ANAL 031138 
VANĚČEK, Miloš 
Poppers.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 4, s. 38 - 39, 1 obr., lit. 1.  
Droga Poppers (křupky) nebo "rush" jsou látky, které narkomani vdechují. Užití v lékařství. 
Vedlejší účinky na zdraví. Tolerance. Závislost. Zdravotní následky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029698 - ANAL 031140 
VRÁNA, Karel 
Když droga pomáhá.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 50, s. 28 - 29, 4 obr.  
Drogová politika v ČR. Přes angažmá v boji proti drogám vede cesta k politickým výšinám. 
Drogy v roce 2001. Postoj politiků aktivně vystupujících v drogové problematice. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
029632 - ANAL 030550 
BLAŽEK, Petr - KLAUZ, Miroslav 
Skládáme mozaiku.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 46, s. 34.  
Rozhovor s Petrem Blažkem (ředitel odboru informačních technologií a monitoringu Komise 
pro cenné papíry). Vyhledávání podezřelých finančních transakcí, informace o situaci na trhu 
cenných papírů. Integrovaný dohled nad trhem a jeho proveditelnost. Problém bankovních 
informací a neregistrovaného listinného majetku. Vazba na FAÚ. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029513 - ANAL 030324 
FRIENDSHIP, Caroline - BEECH, Anthony R. - BROWNE, Kevin D. 
Reconviction as an Outcome Measure in Research [Recidiva a opětovné odsouzení jako 
oblasti výzkumu a jeho výsledky].  
In: British Journal of Criminology. - 24, 2002, č. 2, s. 442 - 444, lit. 12.  
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V rámci politiky ke snižování kriminality je v Anglii a Walesu silný tlak na omezování 
recidivity, zejména pro závažnější trestnou činnost vedoucí k opakovaným trestům odnětí 
svobody. Informace k opatřením a výzkumech v této oblasti. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
029625 - ANAL 030337 
HERZOG, Sergio 



Diamanty se staly ideálním platidlem mezinárodní a organizované kriminality a zároveň při 
nedostatku kontroly prostředkem praní špinavých peněz. Jen do ČR se dovezlo za poslední 
dva roky 1200 kg šperkařských diamantů, ale vyvezen byl pouze 1 kg. Potírání praní 
špinavých peněz ze strany mezinárodních organizací (OECD, OSN) vynesly právě diamanty 
do centra pozornosti mafií. Od roku 1998 se těmto obchodům snaží čelit i OSN. Situace v 
ČR. Na mapkách jsou znázorněny hlavní cesty ilegálního obchodu s diamanty. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029614 - ANAL 031115 
MACHÁČKOVÁ, Radka - TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 
Obchodování se ženami v českém kontextu.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 4, s. 255 - 265, 2 tab., lit. 8.  
Problematika obchodování s lidmi - ženami. Kriminologické aspekty související nejen s 
postavením oběti přímo v procesu obchodování, ale také s nedostatky vyplývající z 
postavení oběti v trestním řízení. Definice pojmu. Postoj státu k obchodování se ženami. 
Výskyt trestného činu obchodování se ženami podle ust. paragrafu 246 tr. zákona. Oběti z 
ČR obchodované do zahraničí. Způsoby najímání a získávání pozdějších obětí obchodování. 
Způsoby zacházení s oběťmi. Věk a stav oběti. Cizinky obchodované do ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029620 - ANAL 030542 
NOSEK, Michal 
Na podvodníky tvrdě.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 40, s. 69.  
V USA se naplno rozhořel boj proti finanční kriminalitě. Byla založena zvláštní vyšetřovací 
skupina na vládní úrovni a zahájeno vyšetřování více než 100 případů. Tvrdé postihy, 
vnitropodniková vyšetřování apod. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029618 - ANAL 031119 
SEJČOVÁ, Ľuboslava 
Osobnostná charakteristika delikventnej mládeže v Slovenskej republike.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 4, s. 293 - 303, 3 tab., lit. 10.  
Informace o charakteru a struktuře kriminality mládeže na Slovensku. Etiologie kriminality 
mládeže spočívající v osobnostních a sociálních faktorech. Výsledky výzkumu delikventní 
mládeže na Slovensku. Náměty na prevenci kriminality dětí a mladistvých vycházejících z 
prezentovaného výzkumu. 
CZ - sla: PA: ká/2002 
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029630 - ANAL 030548 
ŠKORPIL, Michael P. 
Přísnost na pachatele? Jak kdy .... 
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 45, s. 54 - 56.  
Evropská unie považuje pojišťovací podvod za mimořádně závažný trestný čin (obtížná 
dokazovatelnost) a tomu odpovídají i tresty. V ČR po roce 1990 byla praxe opačná 
(kavalírský delikt). Situaci zlepšila až novela trestního zákona, která nově definovala 
skutkovou podstatu pojišťovacích podvodů. Postup pojišťoven při podezření na podvod a 
jednotlivé fáze postupu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029503 - ANAL 030318 
TOPALLI, Volkan - WRIGHT, Richard - FORNANGO, Robert 
Drug Dealers, Robbery and Retaliation [Drogoví dealeři, loupeže a msty].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 2, s. 371 - 394, 8 tab., lit. 20.  
Obchody a dealerství s drogami zvyšují kriminalitu především pro nelegálnost svého 
podnikání a tím i vysokou napadnutelnost, např. od konkurence a různých násilných skupin. 
Práce vychází i z podkladů poskytnutých 20 dealery z aglomerace St. Louis, kteří se stali 
obětmi loupeží a násilností. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
029504 - ANAL 029544 
BENECKE, Mark - RODRIGUEZ Y ROWINSKI, Miguel 
Luis Alfredo Garavito Cubillos: Kriminalistische und juristische Aspekte einer Serientötung 
mit über 200 Opfern [Kauza Luis Alfredo Garavito Cubillos. Kriminalistické a právnické 
aspekty mnohonásobného vraždění s více než 200 oběťmi].  
In: Archiv für Kriminologie. - 210, 2002, č. 3-4, s. 83 - 94, 3 obr., lit. 13.  
Homosexuální pedofil Garavito Cubillos zabil v letech 1992 až 1999 více než 200 chlapců ve 
věku od 8 do 13 let. Popis metody, kterou pachatel používal. Vyšetřování případů a 
identifikace pachatele. Podle současného právního řádu v Kolumbii není vyloučeno 
propuštění pachatele z vězení. Článek je zároveň prvním vědeckým rozborem této sériové 
vraždy. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
 
 

 7 



029572 - ANAL 029550 
FEHL, W. - KROPP, H. - LAPP, M. 
Eine nicht alltägliche Vermisstensache [Nevšední případ pohřešované osoby].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 11, s. 669 - 673, 4 obr.  
Případ pohřešovaného běloruského státního příslušníka Michaila I., který byl později, v 
dubnu 2002, nalezen mrtev. Průběh vyšetřování, výsledek a rekonstrukce případu. 
Spolupráce německé a běloruské policie. Problémy, které při této spolupráci vznikaly. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029683 - ANAL 031131 
HAZUKOVÁ, Radka - HOTTMAR, P. - LONSKÝ, V. - ŠOFR, M. - KUNEŠ, P. 
Četnost výskytu úrazové ruptury aorty u posádek automobilů při čelném střetu se statickou či 
dynamickou protijedoucí překážkou.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 4.  
Popis četnosti výskytu traumatické léze aortálního torakálního komplexu u 298 pasažerů 
automobilů při čelním střetu se statickou či protijedoucí dynamickou překážkou. Sběr dat. 
Metodika. Výsledky, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029623 - ANAL 030335 
HERZOG, Sergio 
The "Process Structures" of Police Homicide Investigations [ Strukturalizace postupů policie 
při vyšetřování vražd].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 4, s. 669 - 688, lit. 51.  
Postupy britské policie a slabá místa při vyšetřování vražd. Zavedená taktika a postupy 
vyšetřování. Výsledky studia systému a náměty k systému výběru několika základních 
postupů vyšetřování. Statistické údaje z Anglie a Walesu uvádějí roční průměr 700 vražd. 
Objasněnost se podle HMIC v r. 2000 pohybuje okolo 90 .Ve většině případů se oběti a 
pachatelé znají. Další sociální apod. souvislosti. Vyšetřování a klíče ke stanovování 
efektivního rámce. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
029705 - ANAL 031147 
KLOUBEK, Martin 
Kriminalistická metoda pachové identifikace prostřednictvím služebního psa.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 5, s. 38 - 44, 3 obr., lit. 28.  
Geneze a současná praxe využívání identifikace pachových stop prostřednictvím služebního 
psa jako důkazního prostředku. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029619 - ANAL 031120 
KONRÁD, Zdeněk 
Mezinárodní konference "Kriminalistika na prahu 21. století.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 4, s. 304 - 305.  
Akce: Kriminalistika na prahu 21. století [konference]. Praha (ČR),  19.06.2002-20.06.2002.  
Ve dnech 19.-20.6.2002 se uskutečnila mezinárodní konference s názvem "Kriminalita na 
prahu 21. století se uskutečnila v Praze. Rozdělení konference do tématických bloků. Druhý 
den byl věnován tematickému bloku forenzních věd. Informace o vystoupeních jednotlivých 
členů konference. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029556 - ANAL 031075 
MACHUTOVÁ, Marcela 
Kapitoly kriminalistiky. Nahlédněte s námi do Muzea Policie ČR.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 12, s. 18 - 19, 9 obr.  
Vědní obor kriminalistika. Postupně se vyvinula v obsáhlý vědní obor s bohatým teoretickým 
zázemím a s širokými oblastmi praktické aplikace. Cílem činnosti v tomto oboru je snaha, 
aby ani jeden trestný čin nezůstal neodhalen. Využití fotografie, antropometrie, 
daktyloskopie, mechanoskopie. Na stav a vývoj kriminalistiky a kriminální služby v 
Československu ukazuje i vznik a vývoj institucí, které se touto problematikou zabývaly. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029507 - ANAL 029545 
NEUSER, M. - HEIDORN, F. - VERHOFF, M.A. 
Zur Frage der Asservierungsdauer von Spurenmaterial [K otázce délky zachování důkazních 
materiálů].  
In: Archiv für Kriminologie. - 210, 2002, č. 3-4, s. 95 - 100, lit. 14.  
Autoři řeší otázku, zda a za jakých předpokladů má být uchováván soubor stop pro analýzu 
DNA. Uvádějí několik případů, kdy použitím technologie DNA byl pravý pachatel 
identifikován po mnoha letech od spáchání zločinu a nespravedlivě odsouzená osoba byla 
osvobozena. Uchovávání stop neznámého původu není v Německu výslovně nařízeno, ale 
podle současných zákonů je lze považovat za přípustné. Protože je o takové materiály velký 
zájem, je zřejmě nutno zachovávat je po dobu časově neomezenou. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029709 - ANAL 031151 
RAK, Pavel 
Na pomoc... Zajišťování autozámků.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 5, s. 72.  
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Mechanoskopická expertiza v případě autozámků. Postup při zajištění zámků. Dodržení 
zásad při zajišťování zámku, který se posílá ke zkoumání. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
 
029638 - ANAL 030556 
SOKOL, Tomáš 
Identifikace osob pomocí analýzy DNA.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 9, s. 20 - 22.  
Podstata identifikace pomocí analýzy DNA a její spolehlivost. Ekonomické a právní problémy 
genetické identifikace. Možnosti využití metody v praxi (nejen kriminalistické). Povinnost 
strpět odběr vzorku pro analýzu. Vytvoření Národní databáze DNA. Rozsah využití genetické 
identifikace. Práva policistů a policejních orgánů, jejich rozpor. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029514 - ANAL 029546 
STRAUCH , H. - WIRTH, I. - REISINGER, W. 
Personenidentifizierung durch Röntgenbildvergleich am Schädel [ Identifikace osob 
porovnáním rentgenových snímků lebky].  
In: Archiv für Kriminologie. - 210, 2002, č. 3-4, s. 101 - 111, 2 obr., lit. 36.  
Vzhledem k vysoké variabilitě skeletního systému poskytují rentgenové snímky stejně 
důležité informace jako daktyloskopie. Zde je popsán nález mrtvého těla neznámé ženy, již v 
pokročilém stadiu rozkladu. Běžné kriminalistické metody, včetně analýzy DNA a svalových 
vzorků, zde nemohly být aplikovány. Úspěšné bylo teprve pořízení dvou rentgenových 
snímků lebky, po šesti měsících od nalezení těla. Porovnávání rentgenových snímků má 
tedy své pevné místo v soudní diagnostice i dnes, v éře výzkumu DNA. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029706 - ANAL 031148 
STRAUS, Jiří 
Využití forenzní biomechaniky při vyšetřování násilných trestných činů.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 5, s. 45 - 52, 7 obr., lit. 8.  
Základní možnosti využití forenzní biomechaniky ve vyšetřování. Směry zkoumání. 
Biomechanický obsah trasologických stop. Mechanické extrémní dynamické zatěžování 
organismu. Biomechanické posuzování pádů obětí z výšky. Upozornění na nezbytné 
podklady, které je nutno zadokumentovat na místě činu pro její úspěšné využití. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029682 - ANAL 031130 
VAJTR, D. - KUKAČKA, J. - ADÁMEK, T. 
Nálezy v extracelulární matrix myokardu u zemřelých otrávených návykovou látkou.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 4. 
Na experimentálních modelech bylo několikrát prokázáno, že dlouhodobá aplikace budivých 
aminů vede k atrofickým a hypertrofických změnám myokardu. Materiál a metodika. 
Výsledky, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
029737 - ANAL 031178 
BRABEC, František 
Podnikatelské (komerční) zpravodajství (lobbing).  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 6, s. 52 - 53, 2 schéma.  
Podnikatelské nebo komerční zpravodajství má-li být účinné a má-li plnit své poslání, musí 
se odehrávat ve dvou rovinách: V rovině informační činnosti a v rovině rozhodovací činnosti 
managementu znalostí. Vlivové zpravodajství. Legální prostředky vlivového zpravodajství - 
lobbing. Dezinformace. Pokračování v příštím čísle.  
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029722 - ANAL 031164 
HUBATKA, Pavel 
Commandos amerického letectva v Afghánistánu.  
In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 1, s. 76 - 79, 5 obr.  
Speciální jednotky amerického letectva. Dělí se na dvě skupiny: Na Para Rescuers 
(výsadkáře - záchranáře) a Combat Controllers (bojoví specialisté řízení letového provozu). 
Výcvik, vybavení, výběr, úkoly, akce speciálních jednotek). 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029721 - ANAL 031163 
KNOTEK, Jiří 
Všechno je vlastně v pořádku....  
In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 1, s. 24 - 26, 7 obr.  
Rozhovor s představitelem bezpečnostní agentury SCSA Security, s.r.o. o výcviku 
pracovníků bezpečnostních služeb. Vybavení SBS. Výcvik SBS. Komplexnost služeb. Závěr. 
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029532 - ANAL 031058 
MARGOLIUS, Richard 
Pohotovostní motorizovaná jednotka.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 12, s. 96 - 97, 4 obr.  
Seznámení s pohotovostní motorizovanou jednotkou (PMJ). Činnost PMJ. Vybavení PMJ. 
Výcvik PMJ. Členění speciálních policejních jednotek. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029726 - ANAL 031168 
NĚMEC, Evžen 
Nová plemena psů ve strážní službě. Když osoby a majetek chrání středoasijský pastevecký 
pes.  
In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 1, s. 14, 3 obr.  
Problematika chování psů ve strážní službě. V následujících 11 kapitolách budou popsány 
plemena, která dosud v ČR nejsou uznána jako služební. Výchova středoasijského 
pasteveckého psa. Výhody a nevýhody tohoto plemene. Zkušenosti a potřeby psovodů s 
touto rasou v bezpečnostní praxi. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029611 - ANAL 031113 
NOVÁK, František 
Stát se dělí o bezpečnostní pravomoc (Republika Slovinsko).  
In: Policista. - 2002, č. 12, s. 30 - 31, 1 obr.  
Charakteristika Slovinska. Slovinská policie. Privátní bezpečnostní služby: Vznik, činnost, 
úkoly. Právní zakotvení SBS ve Slovinské republice. Komora Republiky Slovinska pro 
privátní ochranu je odborně hospodářské zájmové sdružení působící na základě zákona o 
privátní ochraně a obligatorní organizace. Členství v Komoře. Některé podmínky pro výkon 
SBS. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029738 - ANAL 031179 
NOVÁK, František 
Velikost není podmínkou úspěchu (SBS ve Slovinské republice).  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 6, s. 54 - 58.  
Bezpečnostní systém ve Slovinské republice. Veřejné bezpečnostní orgány. Privátní 
zakotvení SBS v republice Slovinsko. Licence - nezbytný předpoklad bezpečnostních aktivit. 
Podmínky pro výkon SBS. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029602 - ANAL 029551 
ZACHERT, Hans-Ludwig 
Berufsethische Aspekte polizeilicher Arbeit [Profesionálně-etické aspekty policejní práce].  
In: Kriminalistik. - 55, 2001, č. 12, s. 780 - 783.  
Duch času jako výraz policejního jednání. Policie jako instituce a její vnitřní systém hodnot. 
Jak se policie sama s tímto systémem vyrovnává. Kultura policejní práce ve vztahu ke 
kultuře společnosti. Vztah mezi občanem a policistou. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 
029520 - ANAL 030526 
ARNOLD, Rainer 
Ústavní soudnictví v Maďarsku.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 9, s. 18 - 20.  
Vývoj maďarského ústavního soudnictví od roku 1949. Pravomoci maďarského ústavního 
soudu podle zákona o ústavním soudu: preventivní a represivní kontrola norem, postavení 
mezinárodního práva k ústavnosti, ústavní stížnosti, zjišťování protiústavnosti spočívající v 
nečinnosti, řešení kompetenčních sporů, výklad textu ústavy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029590 - ANAL 031102 
BŘEŇ, Jan 
Evidence právních předpisů obce.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 41, s. 28, 30.  
Novela zákona o obcích, která nabývá účinností 1.1.2003, s sebou přináší pro obce i některé 
zcela nové povinnosti, které dosud zákonem upraveny nebyly. Problematika evidence 
právních předpisů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029538 - ANAL 030824 
DOUSEK, Jiří - DOUSEK, Jiří 
Analýza chování psů jako příspěvek k přípravě právních norem.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č, 11, s. 14 - 21.  
Předložena analýza informací získaných sledováním agresivity psů. Uvedeny poznatky o 
vymezení rizik ve vztahu k biologickým vlastnostem psů, problematika omezování volného 
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pobíhání psů apod. Tabulka uvádí počet případů klinického vyšetření zvířat, která poranila 
člověka v období od 1.1. do 30.9.2000.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029576 - ANAL 031093 
HANUŠKA, Zdeněk 
Reforma státní správy a IZS.  
In: 112. - 1, 2002, č. 4, s. 28 - 29, 1 schéma.  
Od 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 
souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Reforma státní správy. Nové úkoly a 
pravomoci. Stav před reformou a po reformě státní správy. Změny v plánech. Struktura 
integrovaného záchranného systému. Odškodnění a náhrady škod. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029528 - ANAL 030821 
HERCZEG, Jiří 
K právní úpravě chovu a držení bojových plemen psů v České republice a Spolkové 
republice Německo.  
In: Trestní právo. - 8, 2002, č. 11, s. 2 - 6.  
Autor se v článku zabývá problematikou útoků tzv. bojových plemen psů na zvířata i lidi. 
Vysvětluje, co to vlastně bojoví psi jsou a seznamuje s právní úpravou v ČR a s řešením 
problému v SRN.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029558 - ANAL 031077 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 12, s. 10.  
Dokončení z minulého čísla. Zkrácené přípravné řízení trestní. Neodkladný úkon. 
Neopakovatelný úkon. Okolnosti za jakých se nelze konat zkrácené řízení. Formy odklonu od 
trestního řízení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029523 - ANAL 030529 
KULKOVÁ, Radmila 
Střety souběžně probíhajících exekucí.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 9, s. 417 - 422.  
Pravidla pro případy souběžně probíhajících exekucí upravuje zákon č. 119/2001 Sb. 
Stanoví postup exekučních orgánů při provádění exekucí v případech, kdy je exekucemi 
nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy souběžně postižena táž 
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majetková hodnota. Zákon o střetu exekucí. Srážky ze mzdy a jiných příjmů. přikázání 
pohledávky. Prodej movitých věcí a nemovitostí. Prodej podniku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029517 - ANAL 030523 
PAUKNEROVÁ, Monika 
Právo světové obchodní organizace, právo ES a vnitrostátní právo.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 9, s. 1 - 5.  
Organizace WTO (World Trade Organization). Členství ČR ve WTO. Mezinárodní 
hospodářské smlouvy a jejich aplikace do vnitrostátního práva smluvních států. Právo WTO 
a jeho aplikovatelnost z hlediska práva ES - negativní postoj Evropského soudního dvora. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029597 - ANAL 031108 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 12, příloha.  
Prováděcí předpisy k zákonu č. 114/2002 Sb., o střelných zbraních. Obsahem prováděcího 
předpisu jsou: č. 338/2002 Sb. - Nařízení vlády ze dne 26. června 2002, č. 369/2002 Sb. - 
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, č. 371/2002 Sb. - 
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. Července 2002, č. 384/2002 Sb. - 
Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 6. Srpna 2002. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029536 - ANAL 031061 
RAJMAN, Jindřich 
Připravované zákony.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 11, s. 36.  
Ministerstvo vnitra připravuje celou řadu návrhů právních předpisů. Mezi nové právní 
předpisy lze zařadit zejména správní řád, zákon o přestupcích a zákon o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029588 - ANAL 031100 
ŘEHÁK, Jiří 
Jak dál v krizovém řízení po 1.1.2003.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 43, s. 28 - 29, 1 obr.  
Současný legislativní stav pro stupně kraje, okres a obec s rozšířenou působností. Některé 
nedostatky, které souvisí s novelizací zákonů. Návrh úprav řešení krizového řízení pro novou 
strukturu státní správy a samosprávy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029522 - ANAL 030528 
SALAČ, Jaroslav 
Culpa in contrahendo v českém právu?  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 9, s. 413 - 416.  
Právní institut "culpa in contrahendo" (c.i.c. = odpovědnost za zavinění v předsmluvním 
stadiu) a jeho pramen v německém právu 2. poloviny 19. století. Vývoj tohoto právního 
institutu a jeho podstata. Uplatnění c.i.c. v rakouském a švýcarském právu. Vztah českého 
občanského práva k režimu odpovědnosti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029560 - ANAL 031079 
TÉGL, Patrik 
Kam až můžeme?  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 12, s. 6 - 7, 1 foto.  
Rozhovor se soudním znalcem v oboru kriminalistiky, odvětví se zvláštní specializací 
sebeobrana, služební zákroky a vedení boje z blízka. Zpracování znaleckého posudku. Tři 
faktory střetnutí: Psychologický, technický a taktický spolu s řadou vedlejších faktorů 
střetnutí. Nutná obrana a krajní nouze. Přednášky pro dětí ZŠ. Základní rady mému dítěti by 
měly dávat rodiče. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029518 - ANAL 030524 
WHELANOVÁ, Markéta 
Pracovní a sociální právo ES a s ním spojená adaptace a transpozice do českého právo.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 9, s. 5 - 11.  
Sociální právo ES a jeho předpisy. Jeho návaznost na jednu ze základních svobod 
Společenství - svobodu volného pohybu osob. Základním předpisem je nařízení Rady (EHS) 
1612/68 ze dne 15. Října 1968. Další směrnice a předpisy. Předpisy pracovního práva ES, 
problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, kolektivní vyjednávání. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029626 - ANAL 030825 
DORNIČOVÁ, Pavla 
Pes a trestní právo.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 11, s. 21 - 22.  
Seznámení s paragrafy trestního zákona, které se týkají postupu v případě, že nám např. 
někdo psa ukradne nebo záměrně zraní, zabije nebo otráví, nebo naopak v případě, když 
náš pes někoho zraní nebo něco poškodí.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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029600 - ANAL 031110 
LÝSEK, Martin 
Novela zákona o obecní policii přináší důležité změny.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 49, s. 12, 21, 2 obr.  
Od 1.1.2003 se mění postavení obecní policie podle zákona č. 311/2002 Sb. Novela přináší 
některé nové prvky do celé koncepce obecní policie. Obecní policie jako orgán obce 
(paragraf 1 odst. 1). V činnosti obecní policie bude možnost obce uzavřít s jinou obcí 
veřejnoprávní smlouvu, jíž se obec, která má zřízenou obecní policii, zaváže k plnění úkolů 
obecní i na území obce, která obecní policii nezřídila a je smluvní stranou této veřejnoprávní 
smlouvy. Silniční provoz v obci a ukládání pokut. Shromažďování, zpracování a uchování 
informací. Předpoklady pro činnost strážníků. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029633 - ANAL 030551 
MRÁZKOVÁ, Lenka 
Proti státu může uspět firma i jedinec.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 47, s. 48 - 50.  
Pokud členské země EU včas neprovedou unijní směrnici nebo je provedou nesprávně, 
odpovídají za škody, které kvůli tomu firmám nebo osobám vzniknou. Některé ilustrační 
příklady. Tzv. dostatečná závažnost porušení. Podmínky práva jednotlivce na náhradu 
škody, platnost nároku a kritéria pro stanovení rozsahu náhrady škody. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029646 - ANAL 030564 
NEKOLA, Václav 
Je doménové jméno novým druhem duševního vlastnictví?  
In: Obchodní právo. - 11, 2002, č. 10, s. 2 - 8.  
Rozšíření internetové sítě a některé právní problémy v souvislosti s elektronickým 
obchodováním, hospodářskou soutěží apod. Doménová jména a jejich problematika obecně. 
Regulace doménových jmen, základní otázky z oblasti duševního vlastnictví a jeho vztah k 
doménovým jménům. Postoj Světové organizace duševního vlastnictví. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029615 - ANAL 031116 
ŘÍHA, Jiří 
Zamyšlení nad trestným činem opilství - paragraf 201 a TZ.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 4, s. 266 - 278, lit. 10.  
Trestný čin opilství podle paragrafu 201a trestního zákona. Některé nesrovnalosti naší 
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současné legislativní úpravy. Návrh řešení. Skutková podstata trestného činu opilství. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029670 - ANAL 030587 
SOTOLÁŘ, Alexander - PÚRY, František - WORATSCHOVÁ, Vladana  
Posuzování policejní provokace.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 11, s. 313 - 321.  
Některé specifické formy trestné činnosti (drogy, korupce, obchod s dětmi, praní špinavých 
peněz) jsou vzhledem k jejich povaze těžko dokazatelné, což má za následek při použití 
policejních provokačních metod nevyváženost mezi veřejným zájmem na jejich postihu a 
právem obviněného na spravedlivý a řádný proces. České trestní právo ani česká ústava 
přímo nevymezují, co lze považovat za policejní provokaci, a výslovně se nevyjadřují ani k 
její přípustnosti. Použití policejní provokace s ohledem na její zákonnost: základní 
východiska, formy a charakteristika nepřípustných policejních provokací, důsledky 
vyprovokování trestného činu policií. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva a 
Ústavního soudu ČR. Provokační metody v anglo-americké právní kultuře. Trestnost jednání 
policistů podílejících se na provokaci. Viz též str. 330 (rozsudek Městského soudu v Praze). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029586 - ANAL 030334 
WRIGHT, Martin 
The Court as last Resort [Soud jako poslední instance].  
In: British Journal of Criminology. - 42, 2002, č. 3, s. 654 - 667, lit. 45.  
Informace k podstatě systému pro bezpečnost a prostor pro iniciativu veřejnosti, k tzv. 
restorative justice. Definice, zaměření a význam v tomto čísle propagovaného systému. V 
bodech základní rysy. Větší prostor pro oběti násilí. Legislativa a praxe ve Velké Británii, 
souvislosti. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
029537 - ANAL 031062 
ADAMEC, Vilém 
Různost taktiky zdolávání požárů.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 11, s. 40, 1 obr.  
Taktika zdolávání požárů v Německu, Velké Británii, Rusku a USA. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029741 - ANAL 030591 
CZVALINGA, Jan 
Povodeň a letectvo.  
In: Letectví a kosmonautika. - 78, 2002, č. 24, s. 8 - 11, 12 fot., 3 tab.  
Činnost vrtulníkového letectva Armády ČR během srpnových povodní v roce 2002. Vývoj 
situace, jednotlivé zásahy. V tabulkách statistické údaje. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029540 - ANAL 031064 
Hlavní úkoly MV - Generálního ředitelství HZS ČR.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 11, s. 47.  
Přehled hlavních úkolů, které plní Generální ředitelství v rámci stanoveného předmětu 
činnosti: Na úseku požární ochrany, státního požárního dozoru, integrovaného záchranného 
systému, na úseku prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
látkami, na úseku krizového plánování a příprav, na úseku civilního nouzového plánování, na 
úseku ochrany obyvatelstva. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029715 - ANAL 031157 
HOŠEK, Zdeněk 
Stabilní hasící zařízení.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 12, s. 10 - 11, 1 obr., 2 tab., lit. 1.  
Stabilní hasící zařízení. Přehled hasících zařízení. Základní požadavky. Stav v EU s 
dopadem na ČR. Přehled EN resp. ČSN EN v oboru hasících zařízení. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029583 - ANAL 031097 
NITRA, Josef 
Vodní záchranná služba ČČK na Slapech.  
In: 112. - 1, 2002, č. 4, s. 34 - 35, 3 obr.  
Vodní záchranné služba ČČK je dobrovolná organizace a samostatný subjekt. V celé ČR je 
41 organizací s více než dvěma tisíci členy. Pražská organizace byla založená 1991. 
Struktura VZS ČČK na vodním díle Slapy. Smrt ve vodě. Povodně a záchranáři. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029716 - ANAL 031158 
POKORNÝ, Jiří 
Rozbor tepelného namáhání pro potřeby modelování požáru.  
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In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 12, s. 12 - 14, 4 obr., lit. 8.  
Schéma rozvoje požáru. Tepelné namáhání při požáru. Tepelný tok, uvolňovaný při rozvoji 
požáru. Rozbor jednotlivých používaných metod. Závěrečná shrnutí. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029534 - ANAL 031060 
PRUDIL, Luděk - + KOL 
Činnost HZS ČR a jednotek požární ochrany v průběhu krizové situace.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 11, s. 6 - 7, 2 obr.  
Hlavním úkolem jednotek požární ochrany je provádění požárního zásahu a provádění 
záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Základní 
poslání jednotek PO. Výchozí situace před povodní. Přijatá opatření po vyhlášení nouzového 
stavu. Činnost jednotek PO. Činnost krizového štábu generálního ředitelství HZS ČR. 
Humanitární pomoc. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029712 - ANAL 031154 
ŠTĚPANOVSKÝ, Dominik 
Střecha lázní v plamenech.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 12, s. 5, 1 obr.  
Případ požáru v historickém objektu Lázní 3 v Karlových Varech. Hasební zásah. Likvidace 
požáru. Způsobená škoda. Příčina vzniku požáru. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029713 - ANAL 031155 
VALÁŠEK, Rudolf 
Malá povodeň.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 12, s. 6 - 7, 4 obr., 1 tab.  
Námět cvičení hasičů z Jihomoravského kraje při malé povodni. Cíle cvičení. Námětem 
cvičení byla skutečná událost. Řešení situace. Vlastní cvičení, průběh cvičení. Poznatky ze 
cvičení. Hodnocení. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029714 - ANAL 031156 
ŽAHOURKOVÁ, Martina 
Taktické cvičení TROSKY 2002.  
In: 150 hoří. - 12, 2002, č. 12, s. 8 - 9, 1 obr.  
Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS). Cíl cvičení. Námět 
cvičení. Základní složky IZS. Průběh cvičení. Vyhodnocení taktického cvičení. 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
029599 - ANAL 031109 
CHLUDIL, Ivan 
Automatické pojistky.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 12, s. 55, 3 obr.  
Historie vývoje automatických pojistek u pistolí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029727 - ANAL 031169 
CHLUDIL, Ivan 
Policejní pistole - Česká republika.  
In: Hlásí se policie. - 7, 2002, č. 1, s. 19, 1 obr., 1 tab.  
Pistole CZ 75D Compact Police technicky vychází z nejúspěšnější české pistole. 
Charakteristika a popis pistole. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029530 - ANAL 031057 
DOČKAL, Petr 
Držení zbraně a spouštění z pohledu sportovního lékařství.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 12, s. 82 - 85, 9 obr.  
Držení (uchopení) zbraně a spouštění patří mezi faktory střelecké techniky, které přímo 
ovlivňují úspěšnost střelby. Základní údaje o anatomických a fyziologických faktorech, které 
jsou zapojeny v dotykových pocitech. Mechanicko senzitivní receptory. Dva systémy dotyku. 
Aktivizace hmatových buněk. Funkční podmínky mechanikoreceptorů. Práh vnímání. Využití 
závěrů (výsledků zkoumání) - doporučení pro sportovní střelce. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029595 - ANAL 031107 
FENCL, Jiří 
Magal.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 12, s. 33, 2 obr.  
Do výzbroje izraelské policie byla zavedena nová zbraň - karabina (útočná puška) Magal. 
Popis a charakteristika pušky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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29718 - ANAL 031160 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 1, s. 33, 6 obr.  
Pokračování z čísla 12/2002. Manubalista. Mauser Peter Paul. Maxim Hiram. Meč, meč 
kančí. Mečík. Měrka, Měření dálky střelby. Mina. Minié. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029594 - ANAL 031106 
MALIMÁNEK, Václav 
44 Remington Magnum.  
In: Střelecká revue. - 33, 2002, č. 12, s. 22 - 23, 1 obr., 4 tab.  
Revolverové náboje se střelami o průměru cca 11 mm (.44 palce) používané z počátku 20. 
století měly po zavedení náboje 357 Magnum nedostatečnou energii a vznikla poptávka po 
náboji s větší energií i v této skupině. Zavedení náboje 44 Remington Magnum: Střela, 
rychlost, energie, délka hlavně, převýšení a vzdálenost, výrobce. Vhodné typy prachu pro 
přebíjení. Maximální rozměry náboje (mm). Tlaky - metoda piezo. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029559 - ANAL 031078 
Plynové obranné prostředky.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 12, s. 8, 4 obr.  
Popis a charakteristika plynových pistolí. Plynové pistole využívají princip samonabíjecí 
pistole. Typy nábojů. Plynové pistole se vyrábějí v ráži 9 mm, 8 mm a 6 mm, rozšířená je i 
tzv. "zkrácená osmička" (tj. 315 anglického palce). Ceny plynových pistolí na českém trhu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029546 - ANAL 031065 
Ruční vrhač RV 85 - co s ním?  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 12, s. 10 - 13, 11 obr.  
Ruční vrhač vz. 85 je konstruován jakožto jednoranová zlamovací zbraň s hladkým vývrtem 
umožňující vystřelování nábojů 26,5 PS mířenou střelbou na vzdálenosti od 2,5 metrů do 
130 metrů. Účelem této zbraně je umožnit zákrok proti nebezpečným pachatelům 
ukrývajících se v uzavřených objektech tím způsobem, že do úkrytu je vstřelena průbojná 
střela s nárazovým zapalovačem, jejíž tělo obsahuje CS látky. Popis a charakteristika 
speciální zbraně. Střelivo pro speciální zbraň. Řez nábojem 26,5 PS - varianta. Generátor, 
varianta Tulák a řez nábojem s náhradní průbojnou střelou 26,5 PS - Nh. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029547 - ANAL 031066 
TETŘEV, Jan 
K registraci historických zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 12, s. 40.  
Od 1.1.2003 začne platit nový zbrojní zákon. S ním vstupuje v platnost také změna časové 
hranice pro zařazení palné zbraně do kategorie zbraní historických. Zákon č. 119/2002 Sb., 
o zbraních, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., nově definoval historickou zbraň jako střelnou, 
jejíž model byl vyvinut nebo vyroben, kromě výjimek, před 1. lednem 1870, pokud je nelze 
nabíjet střelivem určeným pro zbraně, které jsou zakázány nebo podléhají povolení. 
Povinnosti těchto držitelů historických zbraní. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029549 - ANAL 031068 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 12, s. 54, 4 obr.  
Základní demontáž pistole Clement model 1909 6,35 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029720 - ANAL 031162 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 1, s. 54, 4 obr.  
Základní demontáž pistole SE MAS 1932 Type A 7,65 mm Iong. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 
 
029506 - ANAL 031055 
BARTOŠKA, Roman 
Sniper, povoláním odstřelovač.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 12, s. 44 - 47, 6 obr.  
Speciální jednotky - odstřelovači. Speciální zbraně odstřelovačů. Taktická střelba. Výstroj a 
výzbroj odstřelovačů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029734 - ANAL 031175 
Infraaktivní clona IRL/2.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 6, s. 41, 1 obr.  
Infraaktivní clona IRL/2 je mimořádným prvkem elektronické zabezpečovací signalizace. 
Charakteristika a popis uvedené clony. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029577 - ANAL 031094 
KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
Kamerové monitorovací systémy.  
In: 112. - 1, 2002, č. 4, s. 42, 3 obr.  
Využívání kamer k monitorování státních úřadů a institucí, objektů ...Sestava kamerového 
systému. Zahraniční zkušenosti z provozoven kamerových systémů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029739 - ANAL 031180 
Normalizační zabezpečení poplachových systémů, obsah řady norem EN 50 13X.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 6, s. 59 - 63, 2 schéma.   
Funkce automaticky spouštěných zařízení. Místní jednotky a kontrolér. Poplachové systémy 
- poplachové přenosové systémy řada norem 50136. Poplachové systémy - Systém 
kombinované a integrované řada norem 50137. Elektrická požární signalizace řada norem 
EN 54. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029736 - ANAL 031177 
TOMS, Ladislav 
Mechanické zábranné systémy. Elektromotorické zámky aneb Nenápadně se vkrádá 
elektřina.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 6, s. 46 - 48, 11 obr.  
Pojem "elektromechanický systém a elektromotorický systém". Modifikace zámků ABLOV. 
Elektromotorický zámek ABLOY 8120. Elektromotorický zámek MAT. Elektromotorická 
cylindrická vložka EVVA: EMZY-2. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 
029742 - ANAL 030592 
BOŽINOVSKI, Igor 
Vojenská letectva Evropy: Makedonie.  
In: Letectví a kosmonautika. - 78, 2002, č. 25 - 26, s. 48 - 52, 1 tab., 1 mp, 11 fot.  
Vývoj vojenského letectva v Jugoslávii a v Makedonii. Výstavba makedonských leteckých sil 
po roce 1992. Úloha makedonského vojenského letectva během leteckých útoků NATO na 
SR Jugoslávii. Využití letectva v boji proti albánskému terorismu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029717 - ANAL 031159 
DOLEŽAL, P. 
Útočná puška SAR 21.  
In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 1, s. 4 - 5, 4 obr.  
Vývoj útočné pušky SAR. Technicko - taktická data pušky SAR 21. Charakteristika a popis 
pušky SAR 21. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029673 - ANAL 031123 
HORÁK, Roman - ODEHNAL, Lubomír 
Racionalizace ekonomického zabezpečení (ekonomiky) AČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 4, s. 32 - 39, lit. 21.  
Projekt výzkumu - "Cesty racionalizace ekonomického zabezpečení součásti rozpočtového 
úseku MO ČR. Hlavní cíl projektu. Další cíle projektu. Vývojové etapy ekonomiky armády. 
Aktuální úkoly ekonomiky armády. Cesty racionalizace ekonomiky AČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029681 - ANAL 031129 
KOMÁR, Aleš 
Možnosti ocenění vlivu výcviku na životní prostředí.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 4, s. 118 - 124, 3 obr., 1 tab., lit. 4.  
Vliv vojenského výcviku na životní prostředí. Indexová metoda. Aplikace metody. Postup při 
stanovení indexových hodnot. Příklad ocenění rizik u provozních hmot. Příklady postupů v 
případě dalších rizik. Stanovení celkové indexové hodnoty dopadu. Příklad ocenění citlivosti 
dopadu u vodstva. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029678 - ANAL 031126 
RAŠEK, Antonín 
Ke koncepci výstavby profesionální AČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 4, s. 72 - 78.  
Koncepce armády ČR. Reforma armády je součástí komplexní bezpečnosti. Dosavadní vývoj 
armády. Koncepce výstavby profesionální AČR. Charakteristické hodnoty a vlastnosti 
armády. Řízení rezortu a armády. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029677 - ANAL 031125 
RYCHEL, Jozef - STRNÁDEK, Jiří 
Financování vojenských schopností a vojenská strategie počátku 21. století.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 4, s. 60 - 71, 1 schéma, 1 tab., lit. 6.  
Problematika realizace finančního zabezpečení jednotek Armády ČR a jednotek 
nasazovaných do vojenských operací v zahraničí. Analýza stavu. Reforma finančního 
zabezpečení AČR. Rozpočet Ministerstva obrany ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029671 - ANAL 031122 
SPÁČIL, Lubomír 
Procesy plánování obrany ČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 4, s. 21 - 31, 1 schéma.  
Základní plánovací procesy vztahující se k zajišťování obrany ČR. Vstupy do základních 
procesů plánování obrany. Hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik. Plánování směrnice 
činnosti a rozvoje rezortu MO. Plán zajišťování obrany. procesy plánování obrany mimo 
pravidelný plánovací cyklus. Krizové procesy plánování obrany. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029680 - ANAL 031128 
Strategické poznatky z války Spojených států proti teroristické organizaci Al Kajda.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 4, s. 108 - 113, lit. 2.  
Charakteristika arabské základny a struktury Al Kajda. Strategie a taktika Al Kajdy pro 
destabilizaci. Chyby Al Kajdy v hodnocení situace. Strategie izolace. Politická a mediální 
taktika. Vojenská taktika. Poznatky a perspektivy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029675 - ANAL 031124 
STRBAČKA, Jan - ENGLICH, Jan 
Operační příprava státního území v současnosti, perspektivy a vývojové tendence.  
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In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 4, s. 40 - 49, 6 schéma, lit. 8 .  
Posouzení praktického využívání usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 22. listopadu 
2001 č. 236 k Zásadám plánování, financování a řízení výstavby obranné infrastruktury ČR, 
které byly zpracovány s cílem definovat obrannou infrastrukturu, vymezit systémové 
prostředí pro plánování a financování výstavby a údržby infrastruktury v souladu s 
kompetencemi správních úřadů a stanovit obecné zásady pro plánování obranné 
infrastruktury v systému obranného plánování. Definice základních pojmů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

 

POLITIKA 
 
029643 - ANAL 030561 
DOLNÍK, Adam 
Jak postupovat proti státům podporujícím terorismus.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 10, s. 33 - 34.  
Terorismus jako bezpečnostní riziko. Terorismus sponzorovaný státem a jeho historický 
kontext. Možnost sankcí proti němu. Politika USA vůči z jejich hlediska terorismus 
podporujícím státům: ostrakizace a přímé sankce. Metoda "cukru a biče". Válka proti 
terorismu a její rozšíření na sponzorské státy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029641 - ANAL 030559 
EICHLER, Jan 
Současné rozdíly mezi USA a jejich evropskými spojenci.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 10, s. 14 - 16.  
V NATO existují v současné době zásadní rozdíly mezi USA a západní Evropou, popř. EU. 
technologické zaostávání evropských států, zvýrazňování rozdílů ve výši vojenských 
rozpočtů, v názorech na příčiny terorismu a boj proti němu, rozporuplná bezpečnostní 
strategie USA, problém tzv. strategické kontroly a jejích vojenských nástrojů. Závěry z toho 
plynoucí pro bezpečnostní situaci ve světě. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029610 - ANAL 030540 
GEDLU, Mesfin 
Mezinárodní role nevládních organizací: záchrana, nebo problém.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 9, s. 28 - 30.  
Poslání nevládních organizací v humanitární sféře. Růst jejich počtu a významu v 90. letech 
20. století v souvislosti s prohlubováním rozdílu mezi bohatými a chudými zeměmi, 
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etnickými konflikty apod. Silný politický vliv nevládních organizací, jejich odpovědnost. 
Některé klíčové problémy humanitární pomoci (propaganda, zneužití pro politické cíle, 
otupování smyslu pro kořeny problému a jejich zakrývání solidární pomocí a soucitem). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029621 - ANAL 030543 
KREJČÍ, Oskar 
Bushova doktrína.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 41, s. 17.  
Nová vojenská doktrína USA vychází z politiky prvního úderu.  Opírá se o úzké pojetí 
mezinárodního práva (právo na sebeobranu) a ignoruje roli Rady bezpečnosti OSN. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029642 - ANAL 030560 
LIZEC, Bořek 
Vize transatlantického týmu a specializace v bezpečnostní oblasti.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 10, s. 30 - 32.  
Diskuse o transatlantické vzájemné bezpečnostní spolupráci obsahuje dvě základní témata: 
dilema vztahu EU a NATO vyjádřené vytvářením evropské vojenské kapacity a problém 
správnosti evropské strategie přiblížit se vojenské kapacitě USA, popř. ji dohnat, či dokonce 
předehnat. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029645 - ANAL 030563 
NOŽINA, Miroslav 
Islámský terorismus v jihovýchodní Asii.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 11, s. 23 - 24.  
Islámský radikalismus v jihovýchodní Asii a jeho organizace (Indonézie, Filipíny, Thajsko, 
Malajsie atd). Odhalení teroristické organizace napojené na Al-Kaidá a její ideologie. Potírání 
terorismu a radikálně extremistických skupin a organizací státem. Bezpečnostní rizika této 
oblasti Asie. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028399 - ANAL 029668 
POMAHAČ, Richard 
Modality obecné správní žaloby.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 3, s. 100 - 107.  
Právní (soudní) ochrana před nezákonným rozhodnutím orgánů veřejné správy. Žalobní 
právo a základní podoby obecné správní žaloby: substituční žaloba, žaloba na neplatnost 
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rozhodnutí, žaloba proti nečinnosti orgánů veřejné správy, žaloba proti ohrožení. Některá 
rozhodnutí Evropského soudního dvora pro lidská práva. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029668 - ANAL 029668 
ŠEDIVÝ, Jiří 
Střet identit? : USA a Evropa po 11. září.  
In: Mezinárodní vztahy. - 2002, č. 4, s. 2 - 25, lit. s. 23 - 25.  
Rozkol mezi Evropou (NATO, EU) a USA v hodnocení mezinárodní politiky a 
bezpečnostních rizik a hrozeb. Mocenská asymetrie mezi USA a Evropou, z ní vyplývající 
rozdílnost materiálních a ideologických zájmů. Základní charakteristiky problému, analýza 
jeho teoretického rámu, pojetí bezpečnosti, srovnání americké a evropské reakce na 
teroristické útoky. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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