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DROGY, ALKOHOL 
 

030309 - ANAL 031586 

141. Zasedání pracovní skupiny "Jihovýchod. 98. Zasedání pr.s. "STAR"  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 1, s. 16 - 19. 

Akce: Boj proti obchodování s omamnými a psychotropními látkami "Jihovýchod" 
[Zasedání]. Mnichov (NĚMECKO), 27.02.2002. Pašování a obchod s OPL 
[Zasedání]. Lucembursko (LUCEMBURSKO), 22.10.2002-23.10. 2002. 

 27.2.2002 se uskutečnilo v Mnichově 141. pravidelné zasedání stálé pracovní 
skupiny pro boj proti obchodování s omamnými a psychotropními látkami 
"Jihovýchod", která soustřeďuje zástupce států, přes které v současné době vede tzv. 
"Balkánská cesta" – trasa pašování OPL. Příspěvky zástupců zúčastněných zemí. Ve 
dnech 22.-23.10.2002 se zúčastnil pracovník NPC 98. pravidelného jednání stálé 
pracovní skupiny o pašování a obchodu s OPL, které se konalo v Lucembursku. 
Nejdůležitější informace ze SRN, Holandska, severských zemí, Švýcarska, Europolu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030307 - ANAL 031584 

MARTINEC, Tomáš 

Drogy a legislativa v ČR.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 1, s. 6 - 7 

 Právní řád a legislativa, týkající se boje proti drogám v ČR. Nový celní zákon, 
existence operativních a jiných celních orgánů, osamostatnění národní protidrogové 
centrály, jako vrcholného policejního orgánu v boji proti drogám. Zejména výsledky 
těchto a dalších policejních složek v poslední době ukazují, že ČR má v rukou silnou 
zbraň proti drogové kriminalitě. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030310 - ANAL 031587 

MARTINEC, Tomáš 

Drogová problematika ve Velké Británii.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 1, s. 20 - 21. 

 Dne 19.2.2002 navštívil, v rámci návštěvy ČR, odbor prevence kriminality MV 
britský zmocněnec pro protidrogovou politiku. Nabídnul pomoc britské strany při 
přípravě boje proti drogám strategie MV. Vznikl projektový záměr spolupráce MV 
Velké Británie a MV ČR, jehož cílem je vytvoření protidrogové strategie MV ČR s  
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pomocí využití zkušeností a přístupů britských partnerů. Drogy ve Velké Británii. 
Léčba drogově závislých. Potírání drogové kriminality. Policie v oblasti potírání drog. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030306 - ANAL 031583 

Menthamphetamin - Pervitin.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 1, s. 2 - 5, 2 obr., lit. 1. 

 Nejčastěji užívané slengové názvy menthamphetamin. Prekursor pro výrobu. Účinky, 
aplikace, rizika. Menthamphetamin a jeho výroby. Vývojové trendy a příklady 
realizovaných případů. Zákroky v nelegálních laboratořích. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030376 - ANAL 030869 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Marihuana a alkohol - častá a nebezpečná kombinace.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 4 - 7. 

 Zdravotní rizika, která s sebou přináší kombinace marihuany a alkoholu. Patří k nim 
zejména úrazy, agresivita, zhoršení školního prospěchu a pracovní výkonnosti, 
psychotické poruchy a poškození mozku, rakovinotvorné účinky, poškození plodu, 
deprese aj. Graf znázorňuje vztah mezi pitím nadměrných dávek alkoholu a kouřením 
marihuany u českých adolescentů ve věku 16 - 18 let.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030308 - ANAL 031585 

VOCHALOVÁ, Iveta 

Informovanost rodičů o drogové problematice.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 1, s. 10 - 15. 

 Informovanost o drogové problematice. Informovanost rodičů o drogách. Výzkum 
informovanosti rodičů. Cíl výzkumu. Jednotlivé položky výzkumu. Shrnutí 
jednotlivých položek. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030318 - ANAL 031593 

VRBKOVÁ, Helena 

Omyly a paradoxy primární prevence návykových látek.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 3, příloha. 
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 Prevence závislostí na návykových látkách. Primární prevence se realizuje na každé 
škole v ČR. Programy poskytování prevence v současnosti. Rizika studentských 
programů. Cíle preventivních programů. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

030359 - ANAL 032032 

CEJP, Martin - KARABEC, Zdeněk - SCHNEINOST, Miroslav 

2. konference Evropské kriminologické společnosti.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 61 - 65. 

Akce: Sharing borders, sharing a discipline [Konference]. Toledo (ŠPANĚLSKO), 
04.09.2002-07.09.2002. 

 Ve dnech 4.-7.9.2002 se v Toledu uskutečnila 2. Konference Evropské 
kriminologické společnosti (ESC) pod názvem "Sharing borders, sharing a 
discipline". Příspěvky účastníků.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030302 - ANAL 031579 

CHMELÍK, Jan 

Pornografie jako základní kategorie mravnostní kriminality.  

In: Kriminalistický  sborník. - 47, 2003, č. 1, s. 58 - 63, lit. 15. 

 Pornografie z pohledu historického i sociálního, a to jak na našem území, tak v 
zahraničí. Mezi odborníky panuje názor na otázku, zda je pornografie kriminogenním 
faktorem. Vymezení pornografie. Dětská pornografie. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030366 - ANAL 030867 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Násilníci nejsou pouze muži.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 24 - 25. 

 Článek odpovídá na otázku, jak vypadá nejčastější typ pachatele domácího násilí, jak 
vypadá osobnostní struktura agresora, čím to, že jsou v převážné většině domácími 
agresory muži a co může agresora ke změně chování donutit. Zkušenosti z Rakouska. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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030347 - ANAL 032021 

ENDLICH, Vratislav 

Teror přichází z nebe.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 4, s. 64 - 66, 6 obr. 

 Historie vzdušného terorismu. Leteckou dopravu často zneužívají teroristé k dosažení 
svých cílů. Historie leteckého pirátství. Teror z Blízkého východu, Kuby, Sovětského 
svazu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

029852 - ANAL 030366 

IACP Product Showcase [Ukázka produktů od IACP].  

In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 12, s. 20 - 25, 14 obr 

 Výběr z výstavy Mezinárodní asociace policejních náčelníků IACP prezentující 
úspěšné výrobky (výstroj, výzbroj, vybavení a různé příslušenství pro policisty). 
Zbraně, ochranné oděvy, testery, počítače a další komponenty. 

USA - eng: PA: bv/2002 

 

030322 - ANAL 031597 

KLOUBEK, Martin 

Průvodce občana při styku s policií.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 3, s. 10. 

 Pojem "domácí násilí". Pojem "násilí v rodině". Statistika ze sociologických 
výzkumů. V dalších číslech časopisu budou informace o činnosti policie v rámci 
pořádkové služby, služby kriminální policie a vyšetřování, případy asistence obecní 
policie a Policie ČR. Rady pro oběti domácího násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030375 - ANAL 030868 

KOLÁŘ, Michal 

Šikana na školách - častá selhání ředitelů.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 1 - 3. 

 Problém řešení šikany na školách, kdy se ředitelé většinou po jejím zjištění chovají 
ne odborně, ale obranně, tzn., že svádějí vinu na oběť šikany a na její rodiče. Popsány 
dva typy ředitelů. Autor upozorňuje na podstatné okolnosti, které vystavují normální, 
slušné a odborně nepřipravené ředitele a priori morálnímu ztroskotání. Jedná se 
zejména o neexistenci instituce, která by se soustavně zabývala vzděláváním v oblasti 
šikanování. Závěr článku se zabývá otázkou, jak ochránit oběti šikanování před další 
traumatizací. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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030372 - ANAL 032042 

KRULÍK, Oldřich 

Porozumět korupci v irské politice.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 68 - 71, lit. 1. 

Rec. na : Understanding corruption in Irish politics / N. Collins. - Cork, 2000. - ISBN 
1-85918-273-9. - 98 s.. 

 Problematika korupce. Korupce z hlediska ekonomického, sociologického a 
andropologického. Popis konkrétního stavu v Irsku. Způsob financování politických 
stran. Strategii boje proti korupci autoři dělí do tří horizontálních rovin: mezistátní, 
vnitrostátní a místní. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030307 - ANAL 031584 

MARTINEC, Tomáš 

Drogy a legislativa v ČR.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 1, s. 6 - 7 

 Právní řád a legislativa, týkající se boje proti drogám v ČR. Nový celní zákon, 
existence operativních a jiných celních orgánů, osamostatnění národní protidrogové 
centrály, jako vrcholného policejního orgánu v boji proti drogám. Zejména výsledky 
těchto a dalších policejních složek v poslední době ukazují, že ČR má v rukou silnou 
zbraň proti drogové kriminalitě. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030352 - ANAL 031806 

MOORE, Eric 

Network Security: Safeguarding Systems against the Latest Threats [ Bezpečnost 
počítačové sítě. Nejnovější poznatky z oboru ochrany a ohrožení systému].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 2, s. 23 - 31, lit. 19. 

 Přehled počítačové kriminality v letech 2000-2002. Jak zabránit nežádoucím osobám 
ve vstupu do počítačové sítě. Různé druhy počítačových virů. Ochrana systému 
pomocí specielních kódů (encryption). Bezpečnostní testy. Praktické zásady pro 
uživatele.  

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030365 - ANAL 030866 

REZKOVÁ, Andrea 

Domácí násilí z pohledu občanského práva.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 21 - 23. 
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Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje speciální zákon na ochranu obětí domácího 
násilí, využívá se k této ochraně všech možností, které právní řád poskytuje. Jedná se 
zejména o možnosti ochrany obsažené v občanskoprávních předpisech, a to zejména 
v občanském zákoníku. Ustanovení 30 o.s.ř. Problematika řešení bytové otázky oběti 
domácího násilí.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030313 - ANAL 031803 

SCHNEIDER, Dieter - RICK, Andreas 

Videoüberwachung an Kriminalitätsbrennpunkten : Orwellsche Schreckgespinste 
weichen zunehmend der Realität - Erfahrungen in Baden-Württemberg [Ohniska 
kriminality a jejich monitorování pomocí videokamery. Zkušenosti z Bádenska-
Württemberska].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 2, s. 103 - 110, 3 obr., lit. 18. 

 Monitorování pomocí videokamer na důležitých místech má zvýšit prevenci 
kriminality, přispět k zajištění veřejné bezpečnosti, urychlit nasazení pátracích 
jednotek a tím také zlepšit objasněnost trestných činů, jakož i efektivitu policejní 
práce. Dosavadní zkušenosti z Bádenska-Württemberska ukazují, že tyto cíle jsou 
dosažitelné. Používají se též mobilní monitorovací systémy. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030363 - ANAL 030865 

Syndrom týraného dítěte.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 18 - 20. 

 Uvedeny diagnostické kategorie syndromu týraného, zneužívaného zanedbávaného 
dítěte, definované Zdravotní komisí Rady Evropy v r. 1992. Jedná se zejména o 
fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, šikanování a systémové 
týrání. Sekundární viktimizace. Münchhausenův syndrom.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030362 - ANAL 032035 

URBÁNEK, Václav 

3. east - west konference o sexuálním zneužívání dětí, sexuálním násilí a 
posttraumatické stresové poruše.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 66 - 67. 

Akce: O sexuálním zneužívání dětí, sexuálním násilí a posttraumatické stresové 
poruše [Konference]. Praha (ČR), 15.09.2002-18.09.2002. 

 Dne 15.-18. září 2002 se konala konference o sexuálním zneužívání dětí, sexuálním 
násilí a posttraumatické stresové poruše. Pozornost se nejvíce věnovala komerčním  
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aspektům a souvislostem s organizovaným zločinem. Příspěvky z konference. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030357 - ANAL 032030 

VIDRNA, Jan - KRULÍK, Oldřich 

Zasedání Ad hoc výboru pro přípravu konvence OSN pro prevenci, potírání a trestání 
korupce.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 44 - 51. 

 Od ledna 2002 ve vídeňském komplexu OSN probíhají zasedání Ad hoc výboru pro 
přípravu Konvence pro prevenci, potírání a trestání korupce. Delegace ČR je na tomto 
jednání jednou z nejaktivnějších delegací a na řadě modelových situací se snaží 
čtenářům přiblížit klíčové okamžiky a nejsložitější úskalí tohoto projednávání. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030385 - ANAL 030878 

BERKA, Jiří - VĚTROVEC, Vladimír 

Úvěrový podvod.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 1, s. 6 - 8.  

 Skutková podstata trestného činu úvěrového podvodu. Exkurz k pojmu úvěru. 
Náležitosti úvěrové smlouvy, povinnosti věřitele. Kdy se jedná o úvěrový podvod.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030378 - ANAL 030871 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Problém poskytování pomoci.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 16 - 18.  

 Problematika poskytování pomoci jedinci v nouzi. Faktory a okolnosti ovlivňující 
poskytnutí či neposkytnutí pomoci. Situační faktory. Osobnostní faktory.  

CZ - cze: PA: če/2003  

 

030389 - ANAL 031642 

HANSEN, Kirstine 

Education and the Crime-Age Profile [Vzdělání, věk a kriminalita].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 1, s. 141 - 168, 3 obr., 2 tab., lit. 37.  

 Článek rozebírá kriminalitu mládeže ve Velké Británii z pohledu ukončeného 
školního vzdělání v 16 letech a rozdílů při pokračujícím dalším vzdělávání. Další 
vlivy okolního prostředí.  
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030391 - ANAL 031644 

SIVARAJASINGAM, Vaseekaran - SHEPHERD, Jonathan P. - MATTHEWS, Kent - 
JONES, Sally 

Violence-Related Injury Data in England and Wales [Údaje ke zranění obětí násilí v 
Anglii a Walesu].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 1, s. 223 - 227, 1 tab., lit. 15.  

 Výběr ze souhrnů lokálních statistických dat A&G případů násilí a následných 
zranění podle věku a pohlaví obětí v Anglii a Walesu. Dělení podle regionů a 
komentář.  

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

030316 - ANAL 031804 

HAAS, Henriette 

Kriminalistischer Erkenntnisgewinn durch "systematisches Beobachten" 
[Kriminalistické získávání poznatků metodou systematického pozorování].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 2, s. 93 - 100, 3 obr., 2 tab., lit. 32. 

 Na příkladu tzv. antraxových dopisů na adresu New York Post je zde popsán 
kriminalistický postup, který může být použit v případě málo průkazných stop. Jde o 
metodu strukturálního systematického pozorování. Pomocí této metody je možno 
vytvořit vědecky obhájitelné pracovní hypotézy a tím i výchozí body pro další 
vyšetřování. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030354 - ANAL 032027 

HINNER, Jiří 

Detekce a rozpoznání obličejů osob a jejich identifikační význam.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 3 - 17, 10 obr., lit. 3. 

 Problematika identifikace osob a biometrických metod. Základní přístupy 
automatizovaných identifikačních systémů založených na biometrii obličeje. Stručný 
teoretický úvod k této problematice. Popis procesoru lokalizace a analýzy lidského 
obličeje ve scéně. Detekce hlavy a dominantních částí obličeje a vytvoření jeho 
individuálních jednoznačných reprezentací. Hodnocení produktů komerčních firem s 
ohledem na využití těchto systémů jako nástroje v operativně tipovacích procesech 
kriminální policie, a to aplikace ZTC - Face Ident Control, ZTC - Ident Control 
(Phantomas) a aplikace Imagis. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030388 - ANAL 031641 

KANABLE, Rebecca 

Crime scene digitalization: a dream made reality [Digitální dokumentace z místa činu 
je realitou].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 2, s. 90 - 93, 2 obr. 

 Nové digitální zařízení pro zhotovování obrazové dokumentace z místa činu 
DeltaSphere-3000. Výhody přenosnosti, pohotovosti, prostorového zobrazení 3D. 
Rozlišení, možnosti rozsahu úhlu záběru a další technické podrobnosti. Principy 
činnosti. Vysoká pořizovací cena jako hlavní nedostatek. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030301 - ANAL 031578 

KHOP, Ladislav 

Na pomoc ... Zasílání poškozených pneumatik ke zkoumání.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 1, s. 72. 

 Nejdůležitější zásady před odesláním celého kola (poškozené pneumatiky). 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030356 - ANAL 032029 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Za logický a jednotný výklad znalecké kriminalistické identifikace.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 36 - 43, 3 schéma, lit. 6. 

 Základy kriminalistické identifikace. Autor polemizuje s citovanými autory o 
abstraktních objektech kriminalistické identifikace, zejména o logickém výkladu 
pojmu "ztotožňovaný objekt" a o tzv. systémové identifikaci. Graficky znázorňuje 
meziobjektové vztahy odrazu, shody a totožnosti, jež vznikají při objasňování 
trestného činu pomocí kriminalistické identifikace. Vyslovuje pochybnosti o reálné 
využitelnosti uváděných modelových objektů jako srovnávacích vzorků v 
kriminalistické identifikaci. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030360 - ANAL 032033 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Kriminalistické stopy odrážející vnitřní stavbu objektu.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 72 - 73. 

Rec. na : Kriminalistické stopy odrážející vnitřní stavbu objektu / Jaroslav Suchánek. 
- Praha, 2000. - 60 výtisků - náklad, neprodejné. - 87 s.. 
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Autor rozčlenil publikaci na úvod, deset kapitol a rozsáhlý seznam použité literatury. 
V práci jsou zahrnuty fakticky veškeré druhy materiálních stop odrážejících vnitřní 
stavby objektu, které se v kriminalistické praxi vyskytují a jsou využívány v 
přírodovědních i kriminalistických identifikacích. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

030390 - ANAL 031643 

ROGERS, Donna 

Sings of the crimes [Příznaky trestné činnosti].  

In: Law Enforcement Technology. - 30, 2003, č. 2, s. 14 - 18, 2 obr. 

 Seznámení s úkoly a vybavením kriminalistické laboratoře newyorského policejního 
oddělení. Podpora objasňování závažné a násilné trestné činnosti a fotodokumentace. 
Personální zajištění a údaje k počtu případů. Hlavní vybavení foto a video přístroji. K 
rozsahu spolupráce a k systému technické podpory vyšetřování případů. 

USA - eng: PA: bv/2003 

 

030355 - ANAL 032028 

SUCHÁNEK, Jaroslav - ŠŇUPÁREK, Zdeněk 

Pitva jako zdroj identifikačních informací.   

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 31 - 35, lit. 3. 

 Možnosti získávání kriminalisticky relevantních informací v průběhu prováděné 
pitvy. Možnosti využití netradičních pitevních nálezů pro účely identifikace 
neznámých mrtvol, jako jsou např. různé implantáty, speciální chirurgické kovové i 
nekovové materiály apod. Souhrn v průběhu pitvy získaných následným laboratorním 
zkoumáním odebraných vzorků se významným způsobem podílí na úspěšné 
identifikaci neznámé mrtvoly. Spolupráce mezi soudním lékařem a kriminalistou. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

030321 - ANAL 031596 

BÍLEK, Pavel 

Policie a lidská práva v ČR.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 3, s. 4 - 5, 1 foto. 

 Stav policejních složek a jejich práce v roce 2002. Aktuální zpráva Českého 
helsinského výboru. Směřování policie k EU. Policejní školství. Vedení sboru,  
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institucionální aspekty. Legislativní předpoklady. Policejní zdraví. Kontrolní 
mechanismus. Policie ČR. Policejní služba občanovi. Shrnutí přetrvávajících tíživých 
problémů české policejní služby. Projektové aktivity Českého helsinského výboru v 
policejní oblasti. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

030396 - ANAL 032047 

CHLUDIL, Ivan 

Moderní brnění - neprůstřelné vesty.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 4, s. 11, 3 obr. 

 Základ ochranné vesty. Střela na ochrannou vestu. Působení střely na ochrannou 
vestu. Zvýšení odolnosti ochranných vest, Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030349 - ANAL 032023 

ČERNÝ, Pavel 

Bojovníci z hlubin.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 4, s. 84 - 86, 5 obr., 2 tab. 

 Představení zvláštní jednotky - US NAVY SEAL. Testy pro budoucí příslušníky 
jednotky - vstupní, závěrečné. Speciální námořní jednotky ve světě. SEAL a výzbroj. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030335 - ANAL 031805 

High-Tech Solutions to Police Problems [Řešení policejních problémů pomocí 
moderní technologie].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 2, s. 32 - 36. 

 Policie na celém světě používá počítačovou technologii a nejnovější technické 
poznatky k zlepšení radiové komunikace, k identifikaci kradených předmětů, k 
výcviku policistů, atd. Přehled několika policejních služeben v USA a v Kanadě, kde 
využívají moderní techniku velmi efektivně. 

USA - eng: jv/2003 

 

030399 - ANAL 032050 

HURHOT, Boleslav - NĚMEC, Evžen 

Černý ruský teriér.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 4, s. 16, 3 obr. 
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 Charakteristika černého ruského teriéra, který je výborný obranář pro pochůzkové 
činnosti i pořádkovou službu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030358 - ANAL 032031 

KOVAŘÍK, Zdeněk 

Přístupy ke vzdělávání policistů v některých vyspělých zemích světa.  

In:  Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 52 - 60, 2 schéma, lit. 2. 

 Trendy, kterými se vzdělávání a výcvik policistů ve vyspělých zemích ubírá. 
Policejní školství. Strategie profesní přípravy. Schéma policejních kariér a vzdělávání 
policistů v SRN. Vědecký základ vzdělávání policistů ve Finsku. Nosné aspekty, 
kterými by se český model profesní přípravy policistů mohl inspirovat. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030317 - ANAL 031592 

KREJČÍ, Klára 

Bundesgrenzschutz - organizace a úkoly.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 3, s. 26 - 27, 2 obr. 

 Hlavní úkol Bendesgrenzschutz (BGS) ve Spolkové republice Německo. Organizace, 
struktura a úkoly BGS. Zobrazení sídel inspekcí a úřadů v Německu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030311 - ANAL 031588 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Bezpečnostní rizika a priority pro rok 2003.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 3, s. 7, 1 obr. 

 Bezpečnostní rizika a priority policie pro rok 2003. Společensky patologické jevy. 
Priority policie. Formy: Prevence, represe. Organizační koncepce. Personální 
koncepce. Ekonomika Policie ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030323 - ANAL 031598 

NĚMEC, Evžen 

Moskevský strážní pes.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 3, s. 14 - 15, 3 obr. 

 Charakteristika moskevského strážního psa. Toto plemeno není dosud v ČR uznáno 
jako služební, ale začíná se prosazovat v bezpečnostních službách. Závěr. 
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030348 - ANAL 032022 

REITER, Petr 

Útvar rychlého nasazení - URNA.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 4, s. 80 - 81, 6 obr. 

 Seznámení s Útvarem rychlého nasazení - URNA. Úkoly speciální jednotky. 
Označení, výzbroj jednotky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030315 - ANAL 031591 

SCHMEIDLER, Karel - FENCL, Ivan 

Dopravní telematika a informační přesycení řidičů.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 3, příloha. 

 Informace pro řidiče motorových vozidel. Informace přenášené rozhlasovým 
vysíláním telematickým zařízením ve vozidle (in-car). Systémy v centrech pro řízení 
silničního provozu (TMC). Informační přesycení řidičů. Studium chování řidičů v 
dopravních situacích. Projekt TERN - je zaměřený na kongesce a řízení dopravy, 
ORACLE – se zaměřuje na komunikaci, týkající se silniční dopravy a telematiky ve 
vztahu k lidskému faktoru, ACCORD - výzkumný sběr dat srovnání a 
vyhodnocování, týkající se chování řidičů. Další programy. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030319 - ANAL 031594 

VANĚK, Jan J. 

Zač je v Pardubicích vzdělání.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 3, s. 38 - 39, 4 obr. 

 Resortní škola v Pardubicích (SPŠ). Studenti této školy jsou již ve zralém věku a 
přicházejí si sem prohloubit svoji kvalifikaci v řadě kursů: Krátkodobých a 
střednědobých. Úkoly tohoto vzdělávání. Popis a charakteristika školy. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030398 - ANAL 032049 

Zásahové prostředky. In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 4, s. 33, 5 obr. 

 Možnosti akustických zásahových prostředků - výbušek. Možnosti a úvahy o 
obranném používání zásahových výbušek, které mohou vyřešit nejednu kritickou 
situaci.  

CZ - cze: PA: ká/2003 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

030364 - ANAL 032036 

BĚHAN, Petr 

Informovanost veřejné správy a její právní rámec v Evropských společenstvích.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 12, s. 12, 21 - 22, 3 obr. 

 Informatizace veřejné správy v ČR. Pojem a funkčnost informačního systému veřejné 
správy. Hlavní cíle a principy ZI SVS. Právní úpravy informatizace veřejné správy v 
ES. Obecně závazné předpisy účinné v současné době v rámci právního řádu ES. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030337 - ANAL 032011 

BŘEŇ, Jan 

Platnost a účinnost právních předpisů obce.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 11, s. 12, 21 - 22, 2 obr., lit. 6 

 Účinnost právních předpisů obce před 1.1.2003. Základním předpokladem účinnosti 
právního předpisu je jeho platnost. Každý účinný právní předpis je zároveň platný, ale 
zdaleka ne každý platný právní předpis musí být zároveň též účinný. Zákon č. 
367/1990 Sb., o obcích. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Zákon č. 313/2002 Sb., 
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účinnost 
právního předpisu obce po 1.1.2003. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030338 - ANAL 032012 

BŘEŇ, Jan 

Právní předpisy obce po 1. lednu 2003.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 11, příloha. 

 Přehled právních předpisů, které jsou výslovným zákonným základem pro vydávání 
obecně závazných vyhlášek obce podle právní úpravy platné k 1.1.2003. Nařízení 
obce. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030304 - ANAL 031581 

ČIHÁČEK, Vlastimil 

Role rodiče dětí s postižením ve vztahu ke škole z perspektivy českého práva.  

In: Speciální pedagogika. - 13, 2003, č. 1, s. 1 - 8, lit. 8. 
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 Postavení rodičů dětí s postižením ve vztahu ke škole, jak je přesně definována role 
rodičů v právních normách, předpisech týkajících se školství a ve vybraných 
školských dokumentech. Analýza předpisů. Nutnost spolupráce školy s rodiči. Právní 
předpisy a mimorezortní předpisy MŠMT. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030334 - ANAL 032009 

DOUBRAVA, Lukáš 

Mladistvé delikventy by měla trestat i škola.  

In: Učitelské noviny. - 106, 2003, č. 11, s. 12 - 13, 1 obr. 

 Argumenty ODS proti navrhovanému zákonu. Argumenty vládnoucích poslanců k 
zákonu. Výchovné ústavy jako základ nové legislativy. Úloha rodičů. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030314 - ANAL 031590 

Hraniční přechody.  

In: Policista. - 9, 2003, č. 3, příloha. 

 Sdělení MV ČR ze dne 30.12.2002 o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a 
rozsah jejich provozu. V seznamu hraničních přechodů je uveden rozsah provozu na 
jednotlivých přechodech. Vysvětlivky symbolů použitých v seznamu hraničních 
přechodů. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030353 - ANAL 032026 

JELÍNEK, Jiří 

Zásada rychlosti trestního řízení.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 1, s. 18 - 30, lit. 3. 

 Zásada rychlosti řízení a její uplatnění v českém trestním řízení. Podstata a význam. 
Pojem "přiměřené lhůty". Lhůty ve vazebním řízení. Porušení zásady rychlosti řízení. 
Procesní možnosti k urychlení řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030305 - ANAL 031582 

JOUZA, Ladislav 

Pracovní smlouvy úředníků samosprávných celků.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 9, s. 28 - 29, 4 obr. 

 Práva a nároky v pracovněprávních vztazích zaměstnanců obcí a krajů a dalších 
územních samosprávních celků jsou od 1.1.2003 upraveny zákonem č. 312/2002 Sb.,  

 16



o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Zákoník 
práce. Výkon správních činností. Náležitosti pracovní smlouvy. Druh práce. Místo 
výkonu práce. Rozsah pracovní doby. Pracovní poměr na dobu určitou. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030377 - ANAL 030870 

MENDEL, Richard A. 

Právní systém pro nezletilé - USA.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, leden, s. 8 - 11. 

 Historie právního systému pro nezletilé v USA. Současný právní systém pro 
mladistvé v USA. Rozdílnost právních systémů pro mladistvé v jednotlivých státech 
USA. Uveden soubor klíčových principů, které je odlišují od trestních soudů pro 
dospělé osoby. Vysvětlení pojmů právního systému pro mladistvé.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030336 - ANAL 032010 

Návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých zákonů.  

In: Učitelské noviny. - 106, 2003, č. 11, s. 14. 

 Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Účel zákona a jeho vztah k jiným zákonům. 
Základní zásady. Odpovědnost mladistvého. Upuštění od uložení trestního opatření. 
Výchovné povinnosti. Výchovná omezení. Druhy trestních opatření. Působnost 
Probační a mediační služby při výkonu rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030361 - ANAL 032034 

RICHTER, Vít 

Knihovny a veřejně dostupný internet.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 12, s. 30. 

 Knihovny a veřejně dostupný internet. Doporučení jak budovat a provozovat veřejný 
internet. Závěr. 

CZPA: ká/2003 

 

030303 - ANAL 031580 

SELVIČKOVÁ, Monika 

Vývoj právních předpisů upravujících znaleckou činnost.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 1, s. 66 - 67, lit. 4. 
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Rozvoj znaleckého posudku jako důkazního prostředku. Význam znaleckého 
dokazování v trestním řízení. Historie trestního řádu a  expertiz v trestním řízení 
(Zákon č. 119/1873 říš. zákona, zákon č. 167/1949 Sb., zákon č. 87/1950 Sb., zákon č. 
67/1952 Sb., zákon č. 64/1956 Sb., zákon č. 47/1959 Sb., zákon č. 36/1967 Sb.).  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030327 - ANAL 032002 

Seznam právních předpisů, které se týkají činnosti HZS ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003,  č. 3, s. 2. 

 Přehled právních předpisů, které se týkají činnosti hasičů ČR. Zákony, nařízení 
vlády, vyhlášky, věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030371 - ANAL 032041 

ŠPAČEK, David 

Právo na informace ve veřejné správě.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 12, příloha. 

 Principy otevřenosti a politické transparentnosti veřejné správy v informační 
společnosti. On-line vládnutí a elektronická demokracie. Komparace práva na 
svobodný přístup k informacím ve vybraných zemích. Primární právo a Charta 
základních práv EU. EU a její členské státy. Právo na přístup k informacím - přehled 
právních institutů. Účel této právní úpravy. Nařízení Evropské komise. Oprávněné  
subjekty - nositelé práva na přístup k informacím. Poznámka autora. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030379 - ANAL 030872 

VANTUCH , Pavel 

Vyloučení advokáta z obhajoby obviněného.  

In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 11 - 12, s. 29 - 38. 

 Vyloučení advokáta z obhajoby obviněného ve všech stadiích trestního řízení po 
novelizaci TrŘ provedené zákonem č. 265/2001 Sb. Čtyři případy vyloučení advokáta 
z obhajoby. Podrobně k jednotlivým případům. K obhajobě více obviněných v praxi. 
Sporné situace v praxi.  

CZ - cze: PA: če/2003 
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030394 - ANAL 032045 

CHRÁSTKOVÁ, Kristina 

Metodická příručka k zákonu o úřednících.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 13, příloha.  

 Pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků. Přechodná 
ustanovení. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030380 - ANAL 030873 

ČERMÁK JR., Karel 

Elektronický podpis - pohled soukromoprávní.  

In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 11 - 12, s. 64 - 77.  

 K zákonu o elektronickém podpisu. Elektronický podpis z pohledu 
soukromoprávního. Problematika podpisu jako součásti právního  jednání, 
problematika funkce podpisu, problematika vlivu podpisu na náležitosti právního 
úkonu a otázky dokazování. Otázky odpovědnosti v souvislosti s používáním 
elektronického podpisu. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030393 - ANAL 032044 

FRUMAROVÁ, Kateřina 

Princip publicity veřejné správy (neboli právo občanů na informace) a zákon o 
obcích.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 13, s. 12, 21 - 22, 3 obr.  

 Princip publicity veřejné správy. Právní základ nalezneme v listině základních práv a 
svobod (článek 17). Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním 
prostředí. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Informace, které obec musí věnovat podle 
zákona o obcích. Publikace právních předpisů obce. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030383 - ANAL 030876 

HANSEL, Martin 

Počítání lhůty pro uložení pokuty za správní delikt.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 1 - 2, s. 23 - 27.  

 Autor se v článku zabývá počítáním lhůty pro uložení pokuty za správní delikt. Jako 
příklad uvádí rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.5.2002.  

CZ - cze: PA: če/2003 
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030392 - ANAL 032043 

HOŘÍN, Jaroslav 

Nizozemsko - český seminář o bezpečnosti silničního provozu.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 13, s. 9.  

 Seminář na téma Komunikace a spolupráce mezi politiky na všech úrovních, státní 
správou a sdělovacími prostředky v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích. Cíl semináře. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030387 - ANAL 031640 

KUBINA, Peter 

Postavenie medzinárodného spoločenstva pri urovnávaní vnútroštátnych 

konfliktov.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 3, s. 207 - 224, lit. 15.  

 Vnitrostátní konflikt a nástroje mezinárodního společenství k jeho urovnání. Použití 
síly. Zasahování do vnitrostátních konfliktů (legitimní, nelegitimní, nekodifikované). 
Mandát OSN a humanitární intervence. K postupu rozhodování Mezinárodního  
soudního dvora v případě vojenských aktivit USA v Nikaragui. 

CZ - sla: PA: bv/2003 

 

030384 - ANAL 030877 

MUSIL, Jan 

Zahraniční trestněprávní úpravy potírání korupce.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 1, s. 2 - 6.  

 Autor článku uvádí několik stručných poznámek k zahraniční trestněprávní úpravě 
potírání korupce. Objekt korupčních deliktů. Osoby zúčastněné na "pasivní" korupci. 
Pojem "úplatek". Souvislost úplatku s konkrétním úředním úkonem. Účinná lítost. 
Inspirační podněty ze zahraničí.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030386 - ANAL 030879 

NEČADA, Václav 

Přehled vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v České republice po 
listopadu 1989.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 1, s. 21 - 23.  

 První část přehledu vývoje trestněprávní úpravy hospodářské kriminality v ČR po r. 
1989. Stručně k vývoji této úpravy před listopadem 1989. Charakteristika změn a  
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časový sled novel trestního zákona upravujících hospodářskou kriminalitu po 
listopadu 1989. Pokračování v TP č. 2/2003. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030381 - ANAL 030874 

POMAHAČ, Richard 

Správní soudnictví a účinná ochrana.  

In: Správní právo. - 35, 2002, č. 4, s. 193 - 204.  

 Právo na účinnou soudní ochranu. Zone de non-recours, plná jurisdikce a efektivnost 
soudní kontroly. Přístup k soudům.  

CZ - cze: PA: če/2003  

 

030382 - ANAL 030875 

SLÁDEČEK, Vladimír 

Ústavní soudnictví ve Slovenské republice: vznik, vývoj a současnost. 

In: Správní právo. - 35, 2002, č. 4, s. 209 - 234.  

 Vznik a vývoj ústavního soudnictví na území Slovenské republiky. Neuskutečněné 
úpravy. Ústavní soud SR a nástin vývoje jeho úpravy. Současná úprava ústavního 
soudnictví. Charakteristika Ústavního soudu, prameny úpravy. Pravomoc a působnost 
ÚS. Složení a orgány ÚS. Obecná úprava řízení před ÚS. Řízení o souladu právních 
předpisů. Řízení o souladu mezinárodních smluv. Řízení o stížnostech.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030395 - ANAL 032046 

ZUKAL, Jiří 

Jaké jsou podmínky v Evropské unii a kandidátských zemích?  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 13, s. 26 - 27, 1 obr., 3 tab.  

 Evropská Nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek: Založení, sídlo 
Nadace, cíle Nadace, výzkumy. Pět okruhů Nadace: Pracovní podmínky, životní 
podmínky, industriální vztahy, Evropské centrum pro monitorování změn, informace 
a komunikace. Hlavní náplň Nadace. S rozšířením EU zaměřuje Nadace svoji činnost 
i na kandidátské země. Srovnání. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

 

 21



CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

030333 - ANAL 032008 

BUČEKOVÁ, Alena 

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky po 1. januári 2003.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 3, s. 18, 1 obr., 1 schéma. 

 Struktura a působnost složek Hasičského a záchranného sboru od 1.1.2003. Zákon č. 
438/2002 Sb., o Hasičském a záchranném sboru. Prezídium Hasičského a 
záchranného sboru a jeho úkoly.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030332 - ANAL 032007 

CELBA, Karel - CHARVÁTOVÁ, Vlasta - DVOŘÁK, Otto 

Posouzení materiálů pro nové vozy metra z hlediska vývoje kouře při hoření a toxicity 
zplodin hoření.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 3, s. 10 - 12, 3 obr., 3 tab., lit. 3. 

 Posouzení materiálů pro nové vozy metra z hlediska vývoje kouře při hoření a 
toxicity zplodin hoření. Stanovení optické hustoty kouře. Hodnocení toxicity zplodin 
hoření. Diskuze. Výsledky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030326 - ANAL 032001 

KINKOR, Jaroslav 

Projekt Vyhodnocení katastrofální povodně.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 10, příloha. 

  Projekt Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002. Projekt má několik etap 
řešení, které jsou ukončeny zprávou. Zpráva o meteorologických příčinách povodně 
ukončila 1. etapu projektu. Synoptické příčiny povodně. Rozložení a extremita 
příčinných srážek. Výsledky numerických modelů pro předpověď srážek. Hodnocení 
činností CPP a RPP - ČHMÚ. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030329 - ANAL 032004 

OBADAL, Alois - HEJDA, Jaromír 

Zásah komplikoval silný mráz.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 3, s. 6 - 7, 2 obr., 1 tab. 
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Případ požáru objektu "Slovácká búda" v Luhačovicích. Popis objektu. Hasební 
zásah. Lokalizace a likvidace požáru. Příčina vzniku požáru. Tabulka činnosti 
jednotek. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030331 - ANAL 032006 

Organizační struktura a úkoly odboru prevence MV - GŘ HZS ČR.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 3, s. 23, 1 schéma. 

 Struktura a úkoly odboru prevence MV - GŘ HZS ČR. Úkoly jednotlivých oddělení. 
Oddělení analýzy prevence. Oddělení technické prevence. Oddělení objektů pro 
ochranu obyvatelstva.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030330 - ANAL 032005 

RYBÁŘ, Pavel 

Hasící zařízení v roce 2003.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 3, s. 8 - 9, 1 obr. 

Akce: Stabilní hasící zařízení [Mezinárodní konference]. Kolín nad Rýnem 
(NĚMECKO), 05.12.2002-06.12.2002. 

 Ve dnech 5.-6.12. 2002 se konala v Kolíně nad Rýnem mezinárodní konference na 
téma "Stabilní hasící zařízení". Na programu byly i další související problémy, včetně 
různých způsobů uplatňování hasících zařízení v požárně bezpečnostním řešení ve 
specifických aplikačních oblastech, jako je ochrana tunelů, obchodních domů,  
vysokoregálových skladů apod. Sprinklerová ochrana. Plynová a mlhová hasící 
zařízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030339 - ANAL 032013 

TABACH, Arnošt 

Integrovaný záchranný systém se prověřuje každý den.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 11, s. 24 - 26. 

 Rozhovor s ředitelem odboru IZS a výkonu služby Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR. Kompetence fungování IZS. Poplachové plány 
IZS. Kompetence krajů a obcí. Prověření funkčnosti IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030320 - ANAL 031595 

VONÁSEK, Vladimír 

Požáry a havárie roku 2002.  

In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 13, 2003, č. 2, s. 8 - 9, 1 obr. 

 Přehled požárů a havárií v roce 2002. Příčiny: Žhářství, hra dětí s ohněm, kouření, 
svařování a řezání, nedbalost, samovznícení, výbuchy, sebevražedný úmysl, blesk, 
dopravní nehoda s požárem. Odvětví, kde požár vznikl. Celkové údaje. Kuriozity. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030328 - ANAL 032003 

ZDENĚK, Vladimír - HAVLATA, Petr 

Rozsáhlý požár v ústecké Spolchemii.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 3, s. 4 - 5, 3 obr. 

 Popis případu požáru ve Spolchemii v Ústí nad Labem. Popis objektu. Hasební zásah. 
Lokalizace a likvidace požáru. Nasazení síly a prostředky. Spotřeby hasiv. Způsobená 
škoda. Klady a zápory požáru. Příčina vzniku požáru. Příčina rozšíření požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

030325 - ANAL 031600 

Bojové uměné aikido.  

In: 100 + 1 ZZ. - 40, 2003, č. 6, s. 56 - 57, 9 obr. 

 Historie a vznik bojového umění Aikido. Prameny aikido. Různé podoby. Tradice 
aikido. Šíření aikido v zahraničí. Filozofie bojového umění. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030324 - ANAL 031599 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní pistole Německo. Sauer SPC 2009.  

In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 3, s. 19, 2 obr., 1 tab. 

 Základní technické údaje německé policejní pistole SAUER SPC 2009. Výhody a 
nevýhody pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030350 - ANAL 032024 

DOČKAL, Petr 

Základní combatové techniky.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 4, s. 93 - 95, 6 obr. 

 Základní Combat střelecké styly. Výběr střeleckého stylu. Základní výhody 
"Frontier" metody. Slovníček pojmů. Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030344 - ANAL 032018 

HUBATKA, Pavel 

Boje v Afghánistánu.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 4, s. 16 - 18, 8 obr., 4 tab. 

 Boje speciální jednotky s Talibanci v pevnosti Qala-i-Jangi. Výzbroj speciální 
jednotky. Závěr akce. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030369 - ANAL 032039 

KNEUBÜHL, Beat 

Mezi účinností a nebezpečností ; Přel. Petr Tůma.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 4, s. 44 - 45, 2 graf, 1 obr.  

 Pokračování z čísla 3/2003. Měření účinnosti. Mezinárodní dohody. Měřitelné 
kritérium účinnosti. Policejní střely. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030346 - ANAL 032020 

KOMENDA, Jan - KNOTEK, Jiří 

Zákeřné zbraně. Překvapivé, tedy útočné.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 4, s. 30 - 32, 8 obr. 

 Pojem "zákeřná zbraň". Charakteristika zákeřných zbraní. Co je a není počítáno mezi 
zákeřné zbraně. Aspekty zákeřnosti. Druhy zákeřných zbraní. Pokračování v příštím 
čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030343 - ANAL 032017 

KŘÍŽ, Stano R. 

Double X.  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 3, s. 73, 3 obr. 

 Popis a charakteristika úderné chladné zbraně - Double X. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030340 - ANAL 032014 

LIŠKA, Přemysl 

CZ 83 9 mm PA Rubber.  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 3, s. 16, 3 obr. 

 Popis a charkteristika nesmrtící zbraně CZ 83 9 mm PA Rubber. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030367 - ANAL 032037 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 4, s. 33, 5 obr. 

 Pokračování z čísla 3/2003. Mušketa. Nabiják. Nabíječ. Nabíječka. Nabíjení. Náboj, 
náboj bezhlučný, náboj beznábojnicový, náboj brokový - popis a charakteristika. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030345 - ANAL 032019 

MARGOLIUS, Richard 

Dento-ryu-budokan.  

In: Zbraně a náboje. - 5, 2003, č. 4, s. 42 - 43, 4 obr. 

 Historie bojového umění KODOKAN JUDO. Příklad cvičení. Rozhovor s 
instruktorem bojového umění. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030342 - ANAL 032016 

NOVÁK, Jindřich - ŠPIČKA, Ivan 

Kdy končí sebeobranná situace.  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 3, s. 62 - 63, 1 obr., lit. 4. 

 Pojem sindefendologie. Vstup do problematiky. Cíl řešení sebeobranné situace. 
Sebeobranné situace. Závěr. 

 26



 27

030370 - ANAL 032040 

SKRAMOUŠSKÝ, Jan 

Československý samopal vz. 38.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 4, s. 19 - 21, 39, 7 obr., 2 tab. 

 Dokončení z čísla 3/2003. Výsledky komparativních zkoušek. Technicko - taktická 
data samopalu vz. 38 a vz. 39. Zavedení do výzbroje. Zkoušky za okupace. 
Pokračování v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030341 - ANAL 032015 

Vliv délky hlavně.  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 3, s. 22 - 23, 3 obr., 4 tab., lit. 3. 

 Vzájemné závislosti mezi délkou hlavně, počáteční rychlostí, rozptylem zásahů a 
účinností střel jsou neustálým předmětem diskusí laiků i odborníků. Obsahy tří 
článků, týkajících se této problematiky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030351 - ANAL 032025 

Vyhláška ze dne 14. listopadu 2002 o posouzení zdravotní způsobilosti k vydání nebo 
platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky 1. pomoci provozovatele střelnice 
(vyhláška č. 493/2002 Sb.).  

In: Střelecká revue. - 35, 2003, č. 3, příloha. 

 Text vyhlášky č. 493 ze dne 14.11.2002 o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání 
nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky 1. pomoci provozovatele 
střelnice. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030368 - ANAL 032038 

Základní demontáže krátkých palných zbraní. MAB model D 7,65 mm Browning.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 4, s. 54, 5 obr. 

 Základní demontáž pistole mAB model D 7,65 mm Browning. 

CZ - cze: PA: ká/2003 


