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ALKOHOL, DROGY 
 

032081 - ANAL 033183 

Evropa a alkohol.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 2, s. 18 - 19, 6 obr.  

     Podle nejnovějších statistik konzumují alkohol stále mladší ročníky. Jde o 
pravidelné opíjení. Statistiky spotřeby alkoholu. Společenské následky. Dlouhodobé 
účinky alkoholu na zdraví. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032157 - ANAL 033349 

FRANZLOVÁ, Olga 

Pašeráci smrtících výrobků.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č, 6, s. 22 - 23, 1 text. příl.  

     Řada předmětů mezinárodní výměny zboží pro průmyslové či jiné civilní využití je 
zneužitelná i pro vojenské účely, včetně výroby zbraní hromadného ničení. 
Dostupnost různých materiálů, snadnost získání návodných informací na internetu. 
Snahy o eliminaci bezpečnostních rizik - tzv. kontrolní režimy. Systém udělování 
licencí. Celní kontroly. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032064 - ANAL 033175 

HESS, Ladislav 

Šedesát let od objevu psychedelických účinků LSD.  

In: Remedia. - 13, 2003, č. 6, s. 473 - 474.  

     Historie objevu a současné postavení LSD. Použití LSD v medicíně. Nemedicínské 
aspekty. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032154 - ANAL 033348 

KRÁLÍKOVÁ, Eva 

Očkování proti nikotinu.  

In: Vesmír. - 83, 2004, č. 1, s. 11 - 12, lit. 3.  

     Nikotin je silně návyková droga, na níž je závislá většina kuřáků. Celosvětově je 
příčinou 5 milionů úmrtí ročně a toto číslo neustále stoupá. Klinické zkoušky nových 
metod léčby nikotinové závislosti formou vakcinace. Viz též str. 30 - 31 v tomto čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032246 - ANAL 033653 

MADISON COLMORE, Octavia - FORD, Theresa - COOKE, Vanessa - ELLIS, 
Cyrus 

An Examination of Multiple Substance Use Between African American and 
Caucasian Female College Students [Průzkum užívání více druhů  návykových látek 
mezi univerzitními studentkami afro-amerického a kavkazského původu.].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 2, s. 35 - 52, 6 tab., lit. s. 50 
- 52.  

     Studie užívání alkoholu, tabáku, marihuany a kokainu u 445 studentek afro-
amerického a kavkazského původu. Cílem studie bylo zjistit, jak velké množství 
studentek některé z těchto látek užívá a jestli mají větší tendenci užívat návykové 
látky afro-americké nebo kavkazské studentky. Nejčastěji je užíván alkohol, který 
užívá 73 procent respondentek, následuje tabák a marihuana, které užívá ¼ 
respondentek a na posledním místě je kokain (2 procenta). Studentky kavkazského 
původu mají větší sklon k pití alkoholu a kouření než afro-americké studentky. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032201 - ANAL 033361 

MAREŠOVÁ, Alena 

Výzkum drogové scény české vězeňské populace : Výňatek z výzkumu.   

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, leden, s. 17 - 22.  

     Zaměření a metodika výzkumu drogové scény české vězeňské populace. Popis a 
charakteristika respondentů. Penitenciární problematika zneužívání drog - specifika, 
výskyt drogy, motivace jejího užívání, přísun drog do nápravných zařízení. Formulace 
poznatků z výzkumu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032248 - ANAL 033655 

MEYERS, Peter L. 

Ethnographic Lessons on Substance Use and Substance Abusers [Etnografická studie 
narkomanů a užívání drog].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 2, s. 67 - 88, lit. 84 - 88.  

     Primárním smyslem článku je představit rozsáhlou komparativní etnologickou 
studii role užívání psychoaktivních látek. Příklady jsou citovány z případových studií 
z různých částí světa. Tyto studie jsou sumarizovány jako základ pro stručnou analýzu 
významu a funkce integrace užívání, včetně rituálního a společenského užívání, 
návykových látek. Je zde také diskuze o kulturní podmíněnosti užívání drog a o 
humanizaci uživatelů drog a překonávání předsudků. 

USA - eng: PA: bš/2004 
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032072 - ANAL 033179 

NEŠPOR, Karel 

Alkohol v těhotenství - nová zneklidňující zjištění.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 8, s. 451.  

     V České republice konzumuje alkohol před otěhotněním 3/4 žen. Některé škody 
působení dítěte alkoholem v těhotenství. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032243 - ANAL 033651 

STEWART, Chris 

A Descriptive Longitudinal Study of Perceived Family Stability and Substance Use 
with Low Income African-American Adolescents [Dlouhodobá studie vnímání 
rodinné stability a užívání drog u nízkopříjmových afro-amerických mladistvých].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 2, s. 1 - 15, 8 tab., lit. s. 13 - 
15.  

     Průzkum vztahu vnímání rodinné stability a užívání drog na vzorku 233 
dospívajících Afro-američanů. Výsledky ukazují, že kvalita a typy rodinných vztahů 
mají větší vliv na narkomanii u adolescentů než struktura rodiny nebo stabilita 
rodinných vztahů. Také se zdá, že posílení stávajících rodinných vztahů má při léčbě 
větší význam než pokusy vztahy vytvářet a přetvářet. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

032202 - ANAL 033362 

Studie ESPAD 2003 - mladí v ČR méně berou tvrdé drogy, ale více užívají marihuanu 
a extázi : Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách pro rok 2003.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, leden, s. 23.  

Výzkum mezi 16letými o užívání drog. Klesá spotřeba drog tvrdých, ale prudce 
stoupá spotřeba drog konopných a extáze. Stoupá i počet těch, kteří drogu užívají 
opakovaně. Roste tolerantnost k užívání marihuany, extáze, alkoholu a nikotinu při 
současném odsuzování užívání tvrdých drog. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032155 - ANAL 033349 

Tabák a kouření. Zprac.: Pavla Loucká, Pavel Hošek a red. Vesmíru.  

In: Vesmír. - 83, 2004, č. 1, s. 30 - 31, lit. 8.  

     Přehledně a graficky zpracovaná informace o původu a rozšíření tabáku, spotřebě 
tabákových výrobků, zdravotních rizicích, produkci tabáku, počtu závislých apod. 
Navazuje na čl. ze str. 11 - 12 v tomto čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032067 - ANAL 033177 

VINAŘ, O. 

Serotonin, alkohol, SSRI a tianeptin. Jak se to rýmuje?  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 8, s. 434 - 441, lit. 57.  

     Teoretický výklad spočívající na úvaze, že farmakologické účinky alkoholu mohou 
pomoci pochopit důsledky rozdílu v mechanismu účinku antidepresiv typu RUI a 
tianeptinu, který zpětné vychytávání serotoninu zvyšuje. Epidemiologie. Genetické 
faktory. Psychofarmakologie alkoholu. Farmakoterapie závislosti na alkohol u 
depresivních a nondepresivních nemocných. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032247 - ANAL 033654 

YACOUBIAN, George S. - GREEN, Meghan K. - PETERS, Ronald J. 

Identifying the Prevalence and Correlates of Ectasy and Other Club Drug (EOCD) 
Use Among High School Seniors [Identifikace převahy a korelace užívání extáze a 
jiných klubových drog mezi staršími studenty high school].  

In: Journal of Ethnicity in Substance Abuse. - 2, 2003, č. 2, s. 53 - 66, 3 tab., lit. s. 64 
- 66.  

     Klubové drogy jako extáze, LSD, ketamin jsou vážným problémem mezi mladými 
lidmi v USA. Průzkum mezi 1561 studenty high school. Demografické údaje ve 
vztahu k užívání klubových drog. Vztah k jiným drogám. Uživatelé klubových drog 
jsou většinou bílí, žijí na předměstí a častěji užívají i jiné drogy. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

032183 - ANAL 033635 

BICHLER, Gisela 

Acknowledging the Influence of geographic Outliers : An Analytical Caution in 
Examining Chronic Repeat Victimisation [Potvrzení vlivu geograficky vzdálených 
lokalit : Potřeba důkladnější analýzy při zkoumání chronicky opakované viktimizace].  

In: Security Journal. - 17, 2004, č. 1, s. 31 - 49, 2 tab., 2 obr.  

     Analýza tvrzení, že opakovaná viktimizace na určitých adresách je větší v 
oblastech identifikovaných počítačem jako HOT SPOTS - horká místa, místa s 
nestabilní politickou situací. Tato souvislost může být vysvětlena dvěma způsoby - 
útočníci jsou mnohem aktivnější nebo jsou koncentrování do určitých oblastí, kde se 
pak jejich obětmi stávají stále stejní lidé. Metodologický rámec pro zkoumání těchto 
souvislostí. Vliv extrémních hodnot a geografických migrací na analýzy dat se SW  
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pro mapování zločinu. Systém GIS a jeho využití při lokalizaci hot spots. 

GBR - eng: bš/2004 

 

032150 - ANAL 033344 

Co znamená spyware.  

In: Moderní řízení. - 39, 2004, č. 1, s. 42 - 43.  

Spyware - technologie pomáhající zjišťovat informace o osobě nebo organizaci bez 
jejího vědomí a souhlasu. Nebezpečnost této formy počítačové kriminality. 
Nejčastější způsoby, kterými se spyware dostává do osobních nebo firemních 
počítačů a počítačových sítí. Podceňování bezpečnostního rizika spywaru především 
ze strany firem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032182 - ANAL 031923 

FANTINO, Julian 

Child Pornography on the Internet : New Challenges Require New Ideas [Dětská 
pornografie na Internetu. Nové nebezpečí a jak se mu bránit]. 

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 12, s. 28 - 30.  

     Různé metody pachatelů, kteří pomocí Internetu navazují kontakty s dětmi za 
účelem sexuálního zneužití. Statistické údaje z posledních let. Nové metody 
vyšetřování a nejnovější technologie jsou nutností, protože tradiční metody zde 
selhávají. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032157 - ANAL 033349 

FRANZLOVÁ, Olga 

Pašeráci smrtících výrobků.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č, 6, s. 22 - 23, 1 text. příl.  

     Řada předmětů mezinárodní výměny zboží pro průmyslové či jiné civilní využití je 
zneužitelná i pro vojenské účely, včetně výroby zbraní hromadného ničení. 
Dostupnost různých materiálů, snadnost získání návodných informací na internetu. 
Snahy o eliminaci bezpečnostních rizik - tzv. kontrolní režimy. Systém udělování 
licencí. Celní kontroly. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032103 - ANAL 031917 

FREI, Andreas - GRAF, Marc - DITTMANN, Volker 

Die forensisch-psychiatrische Begutachtung von 81 Tötungsdelikten in Basel-
Stadt/Basel-Land unter Berücksichtigung des ethnischen Aspektes [Soudní 
psychiatrické dobrozdání 81 případů zabití v Basileji se zřetelem na etnický aspekt].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 6, s. 446 - 
457, 8 tab., lit. 45.  

     Kriminalita cizinců, veřejné mínění a současná situace ve Švýcarsku. Porovnání 
švýcarských a zahraničních pachatelů podle různých hledisek: věk, pohlaví, status 
pobytu, psychiatrická diagnóza, motiv činu a předchozí kriminalita. Zahraniční 
pachatelé pocházejí často ze stabilnějších sociálních poměrů než švýcarští pachatelé a 
podle autorů nelze hovořit o specifickém ohrožení vnitřní bezpečnosti ve Švýcarsku. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032185 - ANAL 033637 

JOHNS, Tracy - HAYES, Read 

Behind the Fence: Buying and Selling Stolen Merchandize [Místa, kde se přechovává 
kradené zboží: Nákup a prodej kradeného zboží].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 4, s. 29 - 44.  

     Místa, kde se přechovává kradené zboží existují po staletí. Trh kradeného zboží. 
Majetková kriminalita jako systém nabídky a poptávky. Lidmi, kteří kradené zboží 
kupují, jsou většinou mladí muži hledající levné zboží. Ceny kradeného zboží se 
pohybují mezi jednou třetinou a třemi čtvrtinami původních cen. 

GBR - eng: bš/2004 

 

032051 - ANAL 033433 

JOHNSON, Shane D. - BOWERS, Kate J. 

The Stability of Space-Time Clusters of Burglary [Ustálenost koncentrace vloupávání 
podle míst a času].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 1, s. 55 - 65, 2 tab., 4 obr., lit. 14.  

     Tradiční a nové znalosti k příčinám koncentrací vloupání a drancování podle 
lokalit, objektů, času a dalších okolností. Hledisko možností potírání této kriminality. 
Možnosti a význam prevence (policejní i samotných majitelů bytů, obydlí aj. 
nemovitostí). Výsledky analýz. 

GBR - eng: PA: bv/2004 
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032184 - ANAL 033636 

LEVI, Michael - MORGAN, James - BURROWS, John 

Enhancing business crime Reduction: UK Directors' Responsibilities to Review the 
Impact of Crime on Business [Rostoucí redukce obchodní kriminality: Odpovědnosti 
britských ředitelů k revizi vlivu zločinu na obchod].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 4, s. 7 - 27.  

     Kriminalita v obchodu a její redukce. Jak se firmy a jejich ředitelé dívají na zločin 
v kontextu jejich právní a společenské odpovědnosti za řízení obchodních rizik. Jak 
může kriminalita poškodit obchod. Stanovování potencionálních obchodních ztrát 
způsobených kriminalitou. Typologie rizik (hackeři, únosy a vydírání, poškozování 
firmy zaměstnancem, padělání výrobků, falešné obchody apod.). Návrhy změn a 
doporučení pro řízení firem. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

032186 - ANAL 033638 

MAWBY, Rob I. 

Crime and the Business Comunity: Experiences of Businesses in Cornwall, England 
[Zločin a obchodní komunita: Zkušenosti obchodů v Cornwallu, Anglie].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 4, s. 45 - 61, 9 tab.  

     Průzkum mapuje druhy a rozložení kriminality v Cornwallu. Typy kriminality na 
venkově, rizika venkovských obchodů a firem. Obchody na vesnicích jsou méně 
ohroženy než obchody v centrech měst. Firmy, jejichž činnost znamená kontakt s 
lidmi, jsou častěji přepadány. 

GBR - eng: bš/2004 

 

032148 - ANAL 033342 

NÁPRAVNÍK, Jiří 

Smrtonosné pasti.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č.4, s. 17.  

     Škodlivé programy jsou variantou počítačových virů s tím rozdílem, že opravdu 
škodí - kradou a kopírují cizí soubory, sledují klávesnici apod. Jejich účelem je 
zneužití dat. Nejčastější cesty, kterými se škodlivé programy dostávají do počítačů a 
počítačových sítí firem a organizací z internetu. Základní bezpečnostní opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032054 - ANAL 033436 

O'BEIRNE, Maria - DENNEY, David - GABE, Jonathan 

Fear of Violence as an indicator of Risk in Probation Work [Obavy z násilí jako jedno 
z rizik probační práce].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 1, s. 113 - 126, 2 tab., lit. 29.  

     Britské ministerstvo vnitra zavedlo v r. 2001 systém odhadování rizik spojených s 
alternativními tresty, probací a podmínkou odsouzených pachatelů násilné 
kriminality. Otázky možné recidivy řešené vedením věznic. Probační úředníci, úkoly, 
problémy a rizika jejich práce. Výsledky průzkumu. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032066 - ANAL 033333 

RUPPRECHT, Reinhard 

Höhen und Tiefen : Kriminalitätsentwicklung in den vergangenen 25 Jahren [Vysoko 
a nízko. Vývoj kriminality za uplynulých 25 let].   

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 25, 2003, č. 12, s. 22 - 24, 3 obr.  

     Vývoj kriminality v Německu od konce 70. let 20. století. Terorismus a 
extremismus a jejich nová dimenze po roce 2001. Bezpečnostní problematika spojená 
se znovusjednocením Německa. Vývoj kriminality obecně a její objasněnost. Vývoj 
kriminality násilné a majetkové (především krádeží). Hospodářská a počítačová 
kriminalita, kriminalita proti životnímu prostředí. Časopis W&S o problematice 
bezpečnosti a vývoji kriminality za uplynulých 25 let. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032147 - ANAL 033341 

RYSKOVÁ, Světlana 

Zloděj šel do banky přes internet.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 4, s. 16 - 17.  

     První případ vykradení bankovního účtu přes internet, který byl v ČR vyšetřen 
policií (Žďár nad Sázavou). Bezpečnostní identifikační procedury bank mají slabiny, 
které banky nerady přiznávají a zároveň ani nejsou příliš ochotny ke spolupráci při 
policejním vyšetřování. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032135 - ANAL 033617 

SPOLKOVÝ NEJVYŠŠÍ SOUD 

Zákeřná vražda za výjimečných okolností - případ domácího tyrana.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 1, s. 24 - 25.  
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Rozbor ustanovení německého trestního zákoníku o krajní nouzi. Trestnost a 
beztrestnost. Rozbor konkrétního případu vraždy jako důsledku domácího násilí. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032155 - ANAL 033349 

Tabák a kouřeníZprac.: Pavla Loucká, Pavel Hošek a red. Vesmíru.  

In: Vesmír. - 83, 2004, č. 1, s. 30 - 31, lit. 8.  

     Přehledně a graficky zpracovaná informace o původu a rozšíření tabáku, spotřebě 
tabákových výrobků, zdravotních rizicích, produkci tabáku, počtu závislých apod. 
Navazuje na čl. ze str. 11 - 12 v tomto čísle. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032052 - ANAL 033434 

TSELONI, Andromachi - WITTERBROOD, Karin - FARRELL,  Graham - PEASE, 
Ken 

Burglary Victimization in England and Wales, the United States and the Netherlands 
[Viktimizace vloupáním v Anglii, Walesu, USA a Nizozemí].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 1, s. 66 - 91, 5 tab., lit. 80.  

     Využití modelování ve srovnávací studii k příznakům vloupání v USA, Anglii, 
Walesu a Nizozemí. Vliv životního stylu, okolí, přítomnosti majitele nebo sousedů, 
druhu obydlí a jeho zajištění, aj. Vliv zvyklostí majitele, příchodu nových majitelů, 
zabezpečení přechovávaných věcí apod. Význam zahrnutí opakovaných vloupání a 
krádeží do statistického modelování. Diskuze a náměty. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

032188 - ANAL 033640 

COLLINS, Judith M. - HINDUJA, Sameer - HOFFMAN, Sandra K. 

Footprinting: Tracking Criminals on the Internet [Stopování: Odhalování zločinců na 
Internetu].  

In: Security Journal. - 16, 2004, č. 4, s. 77 - 86, 1 graf.  

     Stopování na Internetu a chytání zločinců online jako nová disciplína vycházející z 
vědy o počítačích a z psychologie. Používané metody. Historický a teoretický vývoj 
této disciplíny. Identifikace zlodějů. Praktická aplikace této disciplíny a diskuse o 
budoucím vývoji. 

GBR - eng: PA: bš/2004 
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032189 - ANAL 031924 

HITCHCOCK, J.A. 

Cyberstalking and Law Enforcement [Obtěžování po Internetu a možnosti obrany].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 12, s. 16 - 27.  

     Internet je bohužel ideálním nástrojem pro tzv. stalking, tedy pro obtěžování 
vyhlédnuté oběti. Přehled všech známých způsobů, které stalkeři používají, včetně 
zasílání virů do počítače oběti. Autor doporučuje různé psychologické a technické 
způsoby reagování na tento druh stalkingu. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032187 - ANAL 033639 

HOMANT, Robert J. - KENNEDY, Daniel B. 

The Crisis-Prone Organization as a Factor in Workplace Aggression [ Organizace 
náchylné ke krizi jako faktor agrese na pracovišti].  

In: Security Journal. - 16, 2004, č. 4, s. 63 - 76, 5 tab.  

     Průzkum vlivu pracovního prostředí a sklonu firem ke krizi na agresi na pracovišti. 
Jak agresi ovlivňuje spokojenost zaměstnance. Bezpečnostní manažeři by si měli 
velmi pečlivě všímat klimatu v organizaci a minimalizovat u zaměstnanců pocit, že je 
jejich organizace náchylná ke krizi. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

032231 - ANAL 033641 

SOOTHILL, Keith - PEELO, Moira - FRANCIS, Brian - PEARSON, Jayn 

The Reporting Trajectories of Top Homicide Cases in the Media: A Case Study of 
The Times [Způsob jakým média informují o významných případech vražd: 
Případová studie The Times].  

In: The Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 1, s. 1 - 14, 1 tab., 1 graf, 
16 lit., 1 příloha.  

     Popis třinácti případů vražd, o kterých psal britský denník The Times v letech 
1977-1999. Způsob, jakým noviny o těchto velmi významných případech 
informovaly. Některým případům věnují média pozornost více než jiným. Vytváření 
obecného povědomí o vraždách. Na počátku významných a v médiích hodně 
zmiňovaných případů bývá neočekávaný incident. Je velmi těžké předvídat, jak se 
budou v médiích jednotlivé kauzy vyvíjet - vše je ovlivněno dalšími incidenty přímo 
nesouvisejícími s procesem (útěky, útoky spoluvězňů, sebevraždy). V příloze je popis 
všech třinácti zmiňovaných případů. 

GRB - eng: PA: bš/2004 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

032122 - ANAL 033614 

BALÍKOVÁ, M. 

Vývojové trendy toxikologických vyšetření.  

In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - 40/49, 2004, č. 1 , s. 7 - 10, 6 tab., 
1 lit.  

Rozvoj a uplatnění analytických technologií v toxikologické praxi. Analýza 
alternativních materiálů. Směrnice EU pro kontrolu výskytu ilegálních drog při 
výkonu povolání, při řízení motorových vozidel. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032235 - ANAL 031927 

BALLING, Hans-Peter - ROSSMANN, Andreas 

Betrugsbekämpfung mittels Isotopenanalytik [Potírání podvodů pomocí analýzy 
izotopů].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 1, s. 44 - 47, 4 obr., 1 tab., lit. 14.  

     Analýza izotopů se v tomto případě znovu osvědčila a přispěla k odhalení 
falešného udání původu u přepravovaných potravin. Podrobný popis analytické 
metody a postupu v daném případě. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

031515 - ANAL 031915 

BRABEC, František 

Standardy v soukromé detektivní činnosti.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 11, s. 48 - 51, 2 obr.  

     Příprava standardů soukromé detektivní činnosti. Standardy teoretické odborné 
způsobilosti soukromého detektiva. Standardy pro výkon jednotlivých forem 
soukromé detektivní činnosti. Standardy pro výkon detektivní prověrky. Analyticko - 
syntetická fáze prověrky osob. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

032063 - ANAL 031914 

JOHNSON, C.L. - WARREN, J.H. - GILES, R.C. - STAUB, R.W. 

Validation and Uses of Y-Chromosome STR 10-Plex for Forensic and Paternity 
Laboratories [Validace a požití Y-chromozomu STR 10-Plex pro soudní účely a 
určení otcovství].  
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In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 6, s. 1260 - 1268, 4 obr., 5 tab., lit. 24.  

Materiály a metody. Vzorky DNA. Podrobný popis celého experimentu. Výsledky a 
diskuse. Závěry. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032195 - ANAL 033809 

Mobilní identifikační systém.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 2, s. 35, 4 obr.  

     Seznámení s mobilním systémem IBIS, který slouží k identifikaci osob přímo na 
místě např. na ulici, na letišti atd. Biometrie - pojem. Policejní aplikace biometrie. 
Biometrický systém Facelt. Výhody identifikačního systému IBIS. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

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 

 

032121 - ANAL 033613 

NOVÁKOVÁ, E. 

Průkaz některých nových antidepresiv chromatografí na tenké vrstvě.   

In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - 40/49, 2004, č. 1 , s. 2 - 6, lit. 4, 8 
obr.  

Řada nových psychofarmak - antidepresiva III. generace, určených k léčbě poruch 
centrální nervové soustavy. Záchyt a identifikace některých z těchto nových 
psychofarmak v moči metodou chromatografie na tenké vrstvě. 

CZ - cze: PA: bš/2004 
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032133 - ANAL 033457 

PAGE, Douglas 

Fingerprinting bioterror agents [Identifikace původu a druhu biologických látek 
zneužívaných terorismem].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 1, s. 68 - 73, 1 obr.  

     Obeznámení s laboratorními metodami zjišťování původu, tranzitu a druhu 
jedovatých a nebezpečných chemických a biologických látek. Stav a možnosti 
současné technologie a možnosti vysledování původu otravné chemické látky nebo 
biologického materiálu. K činnosti specializovaných laboratoří. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032068 - ANAL 031915 

REIS, Edson L.T. - SARKIS, Jorge E. Souza - NETO, Osvaldo N. 

A New Method for Collection and Identification of Gunshot Residues from the Hands 
of Shooters [Nová metoda sbírání a identifikace zbytků střelného prachu z rukou 
střelců].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 6, s. 129 - 1274, 2 obr., 3 tab., lit. 29.  

     Nová metoda využívá spektrometrii a umožňuje detekci antimonia, baria a olova 
po 38 testech. Část ruky kolem palce a ukazováčku je nejvhodnější pro toto testování. 
Při proceduře se používá roztoku kyseliny EDTA neboli ethylenediaminetetraacetic. 
Experiment prokázal vysokou účinnost této metody. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032062 - ANAL 031913 

STEELE, Charles A. - BALL, Mikki S. 

Enhancing Contrast of Fingerprints on Plastic Tape [Zvýrazněný kontrast otisků prstů 
na plastické pásce].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 6, s. 1314 - 1317, 3 obr., lit. 7.  

     Nový způsob zpracování vzorku otisků prstů použitím různých typů pásek. 
Výsledné barevné kontrasty umožňují lépe zviditelnit otisky prstů na plastické pásce. 
Porovnání s dalšími známými metodami. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032098 - ANAL 033605 

VANTUCH, Pavel 

Národní databáze DNA a odběr biologického materiálu obviněným.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 1, s. 1 - 5.  

     Národní databáze DNA jako policejní expertizní informační systém nakládající s 
osobními údaji. Důvody existence a doplňování Národní databáze DNA. Osoby,  
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kterých se odebírání biologického materiálu týká v současnosti. Právní základ 
Národní databáze DNA její využívání. Osoby, kterých by se mělo odebírání 
biologického materiálu týkat v budoucnosti. Problematika ochrany osobnosti a 
osobních dat ve vztahu k bance DNA. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

032059 - ANAL 033172 

BRABEC, František 

Národní program konkurenčního zpravodajství (NPKZ) – historická příležitost.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 6, s. 47 - 49, 3 schéma.  

     Národní program konkurenčního zpravodajství - NPKZ - schéma. Zpravodajský 
cyklus. Naplnění jednotlivých fází národního zpravodajského cyklu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032167 - ANAL 033356 

HROMÁDKA, Matěj 

Výzva při služebním zákroku a povinnost prokázat příslušnost k policii.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 1, s. 54.  

     Policista je v souladu s  9 odst. 1 zákona o Policii ČR povinen při provádění 
služebního zákroku použít odpovídající výzvy a prokázat svou příslušnost k policii, 
jestliže tomu povaha a okolnosti zákroku nezabraňují. Co se rozumí služebním 
zákrokem, výzvou a prokázáním příslušnosti k policii. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032102 - ANAL 031916 

JAHN, Thomas 

Polizeistrategien in den USA : Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in 
der Geschichte der US-Polizeien [Policejní strategie v USA. Přehled nejdůležitějších 
vývojových tendencí v historii policie Spojených států].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 5, s. 332 - 
352, lit. 84.  

     Základní rysy policejního systému v USA. Vývoj od vzniku USA. Policie a 
občanské hlídky, vigilantismus (1789-1840). Korupce v řadách policie, rasismus. 
Období reformy (1930-1972). Nová koncepce, zvaná community policing (od r.1972 
dosud). Policejní politika nulové tolerance trestné činnosti. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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032191 - ANAL 033805 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

EFQM Model Excelence.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 2.  

     Hlavní cíl projektu. Účel projektu. Zavedení modelu EFQM Excelence se stalo 
největší prioritou pro správu Policie ČR Severomoravského kraje, která byla pověřena 
zavedením pilotního projektu v rámci svého regionu. Projekt běží od začátku roku 
2003 a nyní dospěl do stádia, že je připraven hodnotit práci policie podle nových 
kritérií. Model EFQM Excelence je postaven na měření spokojenosti zákazníků. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032114 - ANAL 031919 

MAC DONALD, Phyllis P. 

Implementing CompStat : Critical Points to Consider [Realizace systému CompStat. 
Několik bodů ke kritické úvaze].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 1, s. 33 - 37.  

     Nový systém centrálního řízení policejních operací, založený na vyhodnocení 
aktuálních informací a z toho vyplývající policejní taktiky a strategie. Název je 
odvozen z computer statistics nebo comparison statistics. Systém může být efektivně 
využitý jen za spolupráce všech policistů v dané oblasti. Neměl by sloužit jen k 
shromažďování informací, ale především k volbě policejní strategie. Má význam také 
pro spolupráci policie s veřejností, tedy pro koncepci community policing. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032113 - ANAL 031918 

SCHICK, Walt 

CompStat in the Los Angeles Police Department [Systém CompStat v policejním 
oddělení v Los Angeles].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 1, s. 17 - 23, 2 obr., 3 tab., lit. 1.  

     CompStat znamená computer statistics nebo comparison statistics (srovnávací 
statistika). Je to systém řízení policejních operací v několika metropolitních 
policejních stanicích. Vývoj systému lze sledovat již od roku 1994. Je založen na 
rychlém a přesném zpracování nejnovějších informací, podle kterých může jak 
policejní náčelník tak řadový policista zvolit nejvhodnější taktiku v dané oblasti. 
Výhody systému CompStat a možnosti aplikace v dalších amerických státech. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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032128 - ANAL 033452 

STRANDBERG, Keith 

Conquering recruiting challenges [Nábor nováčků. Nejlepší využití možností].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 1, s. 40 - 45, 3 obr.  

     Náborové aktivity pensylvánské státní policie. Mobilní náborový úřad. Požadavky 
a výběr uchazečů. Zkušenosti. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

032107 - ANAL 033440 

BLAHOŽ, Josef 

Evropská unie, lidská práva a proces vládnutí.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 2, s. 113 - 131, lit. 26.  

     Smluvní pojetí vzniku ústavy a státu a evropská ústavnost. Ústavněprávní 
charakter EU, právní řád EU a teorie vládnutí. Pragmatické pojetí procesu vládnutí. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032079 - ANAL 033340 

FOLTÝN, Valentin 

Uplatnění institutu prejudiciálního řízení v podmínkách právního řádu ČR po vstupu 
ČR do Evropské unie.  

In: Evropské a mezinárodní právo. - 12, 2003, č. 5, s. 34 - 37.  

     Recepce komunitárního práva do právního řádu ČR po vstupu do EU. Prejudiciální 
řízení a jeho podstata, mechanismus jeho aplikace. Soudní orgán a interpretace tohoto 
pojmu v právu komunitárním a českém. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032097 - ANAL 033604 

HARTMANOVÁ, Dagmar 

Knihovna on-line a autorské právo.  

In: Národní knihovna. - 14, 2003, č. 2, s. 100 - 105.  

     Základní principy autorského práva ve vztahu ke knihovnickým službám. Způsoby 
užití díla. Licenční smlouvy - hromadné a kolektivní. Autorské právo ve vztahu k 
Internetu – problematika webhostingu a odkazů. Knihovnické služby online. 

CZ - cze: PA: bš/2004 
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032071 - ANAL 033335 

JOUZA, Ladislav 

Zapůjčování zaměstnanců agenturami práce : Právo EU a pronajímání pracovních sil.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 12, s. 36 - 40.  

     Požadavky na flexibilitu a pružnost pracovních sil. Dočasné zaměstnávání a 
agentury práce. Situace v Evropě. Právní úprava agentur práce. Švédský model. 
Zajišťování rovnocenných pracovních podmínek, odpovědnost agentury a uživatele, 
etické směrnice. Nová právní úprava EU/ES. Právní úprava v ČR. Povolení ke 
zprostředkování, obsah povolení. Praxe a právo. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032106 - ANAL 033446 

KOLMAN, Petr 

Veřejný ochránce práv ve vztahu k veřejné správě.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 2, s. 13 - 19, lit. 24.  

     Veřejný ochránce práv (ombudsman) jako další záruka zákonnosti ve veřejné 
správě. Základní charakteristika právního postavení a vlastní činnost ombudsmana. 
Zahájení činnosti a zákonné náležitosti podnětu. Zákonná oprávnění a základní 
opatření, zvláštní oprávnění v legislativní oblasti. Charakteristika činnosti za r. 2001 a 
2002. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032078 - ANAL 033181 

KROUPA, Jiří 

Licenční smlouva na užití autorského díla.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 1 - 2, s. 50 - 52, 6 obr.  

     Užívání autorských děl a právní úprava jejich ochrany v autorském zákoně. 
Přebírání autorských děl do nejrůznějších informačních, propagačních či vzdělávacích 
tiskovin. Licenční smlouva na užití autorského díla. Práva autorské v sobě zahrnuje 
práva osobnostní a majetková. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032076 - ANAL 032076 

Metodický návod k vedení spisové služby pro obce s rozšířenou působností.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 1 - 2, příloha.  

     Vzhled k rozsáhlosti metodického návodu je publikován pouze spisový a skartační 
řád bez příloh. Metodický návod odboru Archivní správy MV k vedení spisové  
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služby, ukládání a vyřazování písemností vzniklých z činnosti obecních úřadů obcí s 
rozšířenou působností. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032058 - ANAL 033171 

NOVÁK, František 

Turecko - SBS s odlišnými úkoly.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 6, s. 43 - 46.  

     Charakteristika Turecka. Pojem "soukromá bezpečnost." Legislativa SBS. Držení a 
nošení střelné zbraně. Organizace SBS. Organizační uspořádání podniků SBO 
(soukromá bezpečnostní organizace). Úkoly a působnost SBO. Kvalifikace 
zaměstnanců SBO. Prostředky a vybavení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032075 - ANAL 033338 

PÁCAL, Jiří - HANDLAR, Jiří 

Prvé zkušenosti soudů s aplikací novely TrŘ provedené zákonem č. 2655/2001 Sb.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 12, s. 14 - 17.  

     Připomínky k novelizaci trestního řádu a prokázání jejich oprávněnosti v praxi. 
Týkaly se především těchto oblastí soudní praxe: důkazní řízení, protokolace při 
pořizování zvukového záznamu v řízení před soudem, trestního příkazu, zatížení 
krajských a okresních soudů a dodržování některých procesních lhůt, nové úpravy 
vazby a rozhodování o vazbě, společného zmocněnce, řízení o odvolání, 
zjednodušeného řízení před soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032069 - ANAL 033334 

PEJŠEK, Vít 

Pravomoc českých soudů v majetkových sporech s mezinárodním prvkem.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 12, s. 16 - 18.  

     Problematika majetkových sporů mezi občany ČR a cizinci, nebo mezi českými 
společnostmi a obchodními společnostmi založenými podle cizích právního řádu se 
sídlem v zahraničí. Pravomoc českých soudů v této oblasti: pravomoc k zahraničním 
osobám, pravomoc rozhodčího řízení,pravomoc ve vztahu k cizím státům, pravomoc 
českých soudů a imunity podle mezinárodních smluv. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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032105 - ANAL 033445 

PLÍVA, Stanislav 

Nová úprava zadávání veřejných zakázek.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 2, s. 2 - 6.   

     Současná právní úprava, zákon č. 199/1994 Sb. Existence koncepční a systémové 
odlišnosti české právní úpravy a práva ES. Příprava nového zákona a jeho působnost. 
Tři druhy veřejných zakázek, zadávací řízení, zadávací dokumentace. Dokončení v 
příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032077 - ANAL 033339 

REKOVÁ, Veronika 

Vstup do Evropské unie: důsledky pro sociální zabezpečení.  

In: Evropské a mezinárodní právo. - 12, 2003, č. 5, s. 38 - 40.  

     Český systém sociálního zabezpečení si i po vstupu ČR do EU zachová svou 
samostatnost a nezávislost. Bude však podléhat evropským nařízením pro koordinaci 
zákonů o sociálním zabezpečení. Základní principy EU v oblasti sociálního 
zabezpečení. Rozsah předpisů EU. Zvláštní předpisy (dočasné přidělení, důchody, 
rodinné dávky, zdravotní péče). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032096 - ANAL 033603 

RICHTER, Vít - STREIT, Vincent 

K půjčování zvukových a zvukově obrazových dokumentů ve vybraných evropských 
knihovnách.  

In: Národní knihovna. - 14, 2003, č. 2, s. 93 - 99.  

     Přehled řešení problematiky půjčování zvukových a zvukově obrazových 
dokumentů v knihovnách. Legislativa EU. Legislativa ve vybraných evropských 
státech: Belgie, Rakousko, Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Německo, Velká 
Británie, Irsko, Španělsko. Trendy v této oblasti. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

030511 - ANAL 032076 

RYBÁŘ, Pavel 

Trvalá provozuschopnost, účinnost a bezpečnost požárně bezpečnostních zařízení pro 
aktivní ochranu z pohledu právních předpisů.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 2, s. 24 - 28, 9 obr., 5 tab.  

     Požárně bezpečnostní zařízení. Druhy požárně bezpečnostních zařízení (PBZ). 
Účinnost PBZ. Návrhy PBZ. Evropské normy v oboru PBZ. 
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032108 - ANAL 033441 

SCHEU, Harald Christian 

Právní nároky sudetských Němců ve světle současného mezinárodního systému na 
ochranu lidských práv.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 2, s. 132 - 155, lit. 61.  

     Odsun Němců a mechanismus individuálních stížností podle mezinárodního 
systému na ochranu lidských práv. Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o 
občanských a politických právech a Evropská úmluva o ochraně lidských práv a 
základních svobod ke stížnostem tohoto druhu. Odsun z hlediska Výboru pro lidská 
práva. Aspekt diskriminace. Případy dosavadních stížností a nároky vůči jiným 
státům. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032109 - ANAL 033442 

ŠÍN, Zbyněk 

Metody zdokonalování práva ve Francii.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 2, s. 157 - 168, lit. 7.  

     Francouzské pojetí kodifikace i jako řešení vrátit zákonům aj. právním předpisům 
jasnost, přehlednost, jednoznačnost a uspořádanost a zajišťující všeobecnou 
přístupnost práva. Principy a vývoj kodifikace. Ústavněprávní problematika. 
Nepřetržitost procesu kodifikace. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032165 - ANAL 031921 

COKER, Donna 

Foreword: Addressing the Real World of Racial Injustice in the Criminal Justice 
System [Realita rasové diskriminace v systému trestního soudnictví].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 93, 2003, č. 4, s. 827 - 880, lit. 310.  

     Rasové předsudky v systému amerického trestního soudnictví a rozdílné zacházení 
s občany černé pleti, v menší míře také s občany latinskoamerického původu. 
Předsudky jsou často výsledkem americké politiky v oblasti drogové kriminality. 
Reakce Nejvyššího soudu na stížnosti tohoto typu. Shrnutí současné situace a 
možnosti dalšího řešení. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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032144 - ANAL 033626 

HRADILOVÁ, Jitka 

Role knihoven v elektronické Evropě. : Iniciativa eEurope+2003.  

In: Národní knihovna. - 14, 2003, č. 3, s. 169 - 172, 7 lit.  

     Projekt elektronické knihovny známy jako eEurope jehož cílem je informační 
společnost pro všechny. Digitální gramotnost. Veřejně přístupné online terminály. 
Otevřenost informačních technologií všem. Právní úprava této problematiky. E-
government. Knihovny a jejich místo v tomto akčním plánu. Současná situace a plány 
v ČR. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032134 - ANAL 033616 

KAVĚNA, Martin 

Právní důvody vlády prezidenta Bushe pro zrušení podpisu Římského statutu 
Mezinárodního trestního soudu.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 1, s. 8 - 11.  

     Původní požadavky USA na obsah Římského statutu Mezinárodního trestního 
soudu. Důvody, které vedly prezidenta Clintona k podepsání statutu. Důvody zrušení 
podpisu prezidentem Bushem a právní kroky Bushovy administrativy k neutralizaci 
vlivu Statutu na americké občany. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032220 - ANAL 033460 

KOUKAL, Pavel 

Přistoupení k Evropské unii a rovnost podmínek při nabývání nemovitostí.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 2, s. 51 - 54.  

     Zákony obecně upravující nabývání nemovitostí cizinci. Přechodná období a 
změny právní úpravy po přistoupení ČR k EU. Nabývání nemovitostí v ostatních 
členských státech EU. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032223 - ANAL 033461 

KUSÁK, Vlastislav 

Dohody narušující soutěž a ochrana před zneužitím dominantního postavení aneb 
nová pravidla v oblasti ochrany hospodářské soutěže po vstupu ČR do EU.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 2, s. 54 - 58.  

     Dnem rozšíření Evropské unie (1/05/2004) nabývá též účinnosti Nařízení Komise 
EU č.1/2003, podrobně upravující postup prosazování pravidel hospodářské soutěže. 
Z čl. 81 a 82 o dohodách narušujících hospodářskou soutěž a o zneužití dominantního  
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postavení. Právo EU a národní práva členského státu. Princip jednotné aplikace,  
opatření a sankce.  

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

032175 - ANAL 031922 

LARSON, Jessie 

Unequal Justice. The Supreme Court's Failure to Curtail Selective Prosecution for the 
Death Penalty [Rozdílná spravedlnost. Neschopnost Nejvyššího soudu zmírnit 
obžalobu, která žádala trest smrti].   

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 93, 2003, č. 4, s. 1009 - 1032, lit. 205.  

     Kritika postupu Nejvyššího soudu v kauze Spojené státy versus Bass. Nejvyšší 
soud se absolutně spoléhal na precedenční případ Spojené státy versus Armstrong, což 
bylo v daném případě irelevantní. Přehled dalších precedenčních případů. 
Rekapitulace kauzy Bass a analýza obou případů (Armstrong, Bass). Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032193 - ANAL 033807 

LIŠKA, Přemysl 

Probíhá personální audit.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 2, s. 18 - 19, 1 foto.  

     Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru. Rozhovor s náměstkem policejního 
prezidenta k této problematice. Dopad na strukturu policie. Stupnice 11 služebních 
hodností. Služební hodnosti. Personální audit. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032173 - ANAL 033803 

NOVÁK, Jindřich - ŠPIČKA, Ivan 

Kritika novely zákona o nutné obraně.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 2, s. 46 - 47, lit. 9.  

     Novela trestního zákona obsahuje novou definici obrany. Autoři definici kritizují 
ze zorného úhlu sindefendologie. Trestní zákon o nutné obraně. Rámec řešení 
sebeobranné situace. Způsoby útoku. Čas a řešení sebeobranných situací. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032168 - ANAL 033357 

SOKOL, Tomáš 

Problémy s aplikací  128 odst. 2 tr. zákona.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 1, s. 57 - 60.  
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Příspěvek k diskusi o opodstatněnosti druhého odstavce  128 trestního zákona. Rozbor 
problematiky z hlediska aplikace tohoto ustanovení na jediného společníka 
společnosti s ručením omezeným. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032143 - ANAL 033625 

SVOBODA, Martin 

Služby knihoven v elektronickém prostředí a autorské právo.  

In: Národní knihovna. - 14, 2003, č. 3, s. 157 - 162, 1 lit.  

     Otázky zpřístupňování dokumentů v elektronickém prostředí. Právní rámec - 
hledisko přístupu k dokumentům - volně přístupné, licencované. Digitální a 
digitalizované dokumenty. Systémy elektronického dodávání dokumentů - kritika a 
obhajoba systému Státní  technické knihovny. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032194 - ANAL 033808 

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů : 2. část.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 2, příloha.  

     Dokončení z minulého čísla. Text zákona o služebním poměru příslušníků policie 
ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

032211 - ANAL 033818 

BĚHOUNOVÁ, Růžena 

Protistresové metody.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 2, 2004, č. 1, s. 20 - 22.  

     Přehled metod, které mohou uvolnit stres: Soustředění, rozjímání, vizualizace, 
řízená představivost, neřízená představivost. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032210 - ANAL 033817 

BENEŠ, Gustav 

Běžná konzumace a stres.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 2, 2004, č. 1, s. 16 - 18, 2 obr.  
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Celá řada běžných chemických sloučenin může negativně ovlivnit odolnost 
organismu vůči stresu: Káva, alkohol, tabák, cukr, sůl. Stres může ovlivnit výběr 
stravy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032176 - ANAL 033629 

BŘICHÁČEK, Václav 

Perspektivy sledování osobnosti.  

In: Československá psychologie. - 47, 2003, č. 6, s. 587 - 600.  

     Úvahy o vývojových tendencích psychologické diagnostiky. Kritika současné 
práce. Návrh alternativní strategie: sledování intraindividuální proměnlivosti v  
činnostech člověka, utváření osobnosti v časném věku, pohled na vlastní budoucnost 
jako součást osobnostního profilu, longitudiální sledování dynamiky osobnosti, 
vícegenerační vlivy na chování jedince. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032207 - ANAL 033814 

CHLUMSKÝ, Jan 

GAS a stresory.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 2, 2004, č. 1, s. 7 - 8, 1 obr.  

     Vlivy, které vyvolávají stres. Mechanismus obecného adaptačního syndromu - 
GAS. Stres a stresory. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032240 - ANAL 033648 

KOTASOVÁ, Jarmila 

Obsedantně kompulzivní poruchy u dětí.  

In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - 38, 2003, č. 2, s. 95 - 110, 2 obr., 26 lit.  

     Obsedantně kompulzivní poruchy u dětí - nutkavé jednání a nutkavé myšlení. 
Různé přístupy k určování příčin těchto poruch: neurologický, psychodynamický. 
Duševní vývoj dítěte. Rozbor vnějších a vnitřních rizikových faktorů, které se často 
vyskytují u dětí s touto poruchou, na třech případových studiích. Souvislost mezi 
obsedantně kompulzivní poruchou a stavem manželství rodičů dítěte. 

SK - cze: PA: bš/2004 
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032241 - ANAL 033649 

KRETOVÁ, Elena 

Príslušnosť rómskych detí ku komunite ako vzťah k domu, osade, škole a dedine.  

In: Psychológia a patopsychológie dieťaťa. - 38, 2003, č. 2, s. 138 - 148, 6 grafů, 2 
tab., 11 lit.  

     Výsledky výzkumu příslušnosti ke komunitě, prováděném na 24 dětech z rómské 
osady Veľká Lomnica. Pocit příslušnosti k rodičovskému domu, osadě, obci a škole. 
Zjištěny byly ambivalentní vztahy k životu v osadě. 

SK - sla: PA: bš/2004 

 

032177 - ANAL 033630 

KUBIČKA, Luděk - MATĚJČEK, Zdeněk 

Rodičovské chování v pohledu dospívajících a sebepercepce v dospělosti: 
prospektivní studie.  

In: Československá psychologie. - 47, 2003, č. 6, s. 481 - 490, 21 lit., 3 tab.  

     Studie vlivu vnímání rodičovského chování dětmi, dospívajícími a mladými lidmi 
na jejich sebepercepci a duševní zdraví v dospělosti. Neuroticismus, nízká 
sebedůvěra, partnerské problémy, úzkost a problémy s výchovou vlastních dětí. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032070 - ANAL 033178 

KUČEROVÁ, H. - PŘIKRYL, R. - ČEŠKOVÁ, E. - KAŠPÁREK, T. - ŠPAČEK, J. - 
PERNA, M. 

Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 8, s. 442 - 445, lit. 22.  

     Hodnocení kognitivního deficitu. Základní charakteristika nemocných s depresí. 
Účinnost léčby našich nemocných z pohledu HAMO. Kognitivní deficit u deprese a 
naše vlastní zkušenosti. Shrnutí a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032146 - ANAL 033628 

PRŮCHA, Jan 

Interkulturní psychologie: relevantní informační zdroje a témata výzkumu.  

In: Československá psychologie. - 47, 2003, č. 6, s. 573 - 586, lit. 584 - 586.  

     Vymezení obsahu a významu interkulturní psychologie a příbuzných disciplín. 
Popis informačních zdrojů pro tuto oblast. Okruhy výzkumných témat interkulturní 
psychologie. Popis některých relevantních průzkumů: vznik a vývoj rasových  
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předsudků u dětí, mezikulturní rozdíly ve vyjednávání. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032065 - ANAL 033176 

PŘIKRYL, R. - KUČEROVÁ, H. - KAŠPÁREK, T. 

Kognitivní deficit a depresivní porucha : 1. část.  

In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 99, 2003, č. 8, s. 430 - 433, lit. 12.  

     Vyšetřování nemocných s depresivní poruchou pomocí neuropsychologických 
testů. Kognitivní deficit a depresivní porucha. Kognitivní deficit u deprese ve vztahu 
k její závažnosti. Kognitivní deficit u deprese ve vztahu ke stárnutí. Kognitivní deficit 
u deprese ve vztahu k ostatním neuropsychiatrickým onemocněním. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032208 - ANAL 033815 

TOMKO, Anton 

Příznaky stresu.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 2, 2004, č. 1, s. 8 - 13, 3 obr.  

     Příznaky stresu. Hookův zákon. Dělení příznaků. Účinky adrenalinu v lidském 
těle. Duševní příznaky stresu. Účinky dlouhodobého stresu. Příklady na zvýšení 
odolností. Strategie a stres. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032209 - ANAL 033816 

TOMKO, Anton 

Tělesná cvičení a pohyb.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 2, 2004, č. 1, s. 13 - 16, 4 obr.  

     Zdrojem stresu je nedostatek pohybu. Pravidelné cvičení je základní zbraní proti 
stresu. Tělesné aktivity jako prevence stresu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032212 - ANAL 033819 

TOMKO, Anton 

Psychický stres.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 2, 2004, č. 1, s. 26 - 27, lit. 6.  

     Psychický stres. Psychické reakce. Příčina stresu. Psychosomatické důsledky 
stresů. Psychosomatická onemocnění. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032206 - ANAL 033813 

VRBA, Milan 

Co je stres.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 2, 2004, č. 1, s. 4 - 7, 1 obr.  

     Slovník výrazů prevence sociálně - patologických jevů. Definice stresu. Příznaky 
stresu. Zvládání stresu. Stresové typy. Roviny stresu. Druhy stresu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 
 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

032140 - ANAL 033622 

FENCL, Jiří 

Zbrojovka Heckler & Koch.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 2, s. 31 - 53, 54 obr.  

     Historie a současnost německé zbrojovky Heckler & Koch. Popis zbraní: 
odstřelovačské zbraně, kulomety, útočné pušky, samopaly, pistole. Univerzální zbraň 
68 určená pro policejní síly. Puška 63 pro odstřelovače. Pistole HKP7 pro policii. 
HKP 2000 – nejmodernější policejní pistole. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032130 - ANAL 033454 

Gun of the Year [Střelná zbraň roku 2003].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 3, s. 54 - 59, 5 obr., 5 tab.  

     Nejlepší zbraně roku 2003 podle výsledků ankety Guns & Ammo. Nejlepší z 
kategorií: pistole Para Ordnance Para CCW, karabina Beretta Cx4 Storm, brokovnice 
Benelli USA, puška Winchester Model 70 Super Shadow. Charakteristika a 
specifikace vyhlášených zbraní.  

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032137 - ANAL 033619 

KLOZÍK, Pavel 

Grand Power K 100 Standard.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 2, s. 6 - 8, 4 obr.  

     Charakteristika zbraně. Zbraň neodpovídá mezinárodnímu standardu - v současné 
době se připravuje několik nových variant. K 100 Standard je nyní přejmenována na 
Patrol. 
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032138 - ANAL 033620 

KLOZÍK, Pavel 

Viking.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 2, s. 12 - 13, 5 obr., 1 tab..  

     Ruská pistole Bajkal/Iž MP - 446 Viking ráže 9 mm Luger. Její základní popis. 
Využitelná jako ochranná a služební zbraň. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032172 - ANAL 033802 

KNEÜBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : 2. část ; Přel. Petr Tůma.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 2, s. 44 - 45, 4 schéma, 1 tab.  

     Pokračování z čísla 1/2004. Ohrožení krátkými a dlouhými palnými zbraněmi je 
nutné vždy posuzovat ze dvou hledisek: Intenzity (síly) ohrožení a místa rozšíření a 
pravděpodobnost výskytu ohrožení této intenzity. relativní četnost události. Rozdělení 
nábojů do tříd ohrožení. Stanovení útočného potenciálu. Pokrytí možného útočného 
potenciálu. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032142 - ANAL 033624 

KŘÍŽ, Stano R. 

Ostří hlubin.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 2, s. 72 - 73, 7 obr.  

     Popis nožů a dýk určených pro speciální potápěčské jednotky i pro civilní 
potápění. Nože Wenoka a Sporasub. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032170 - ANAL 033200 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 2, s. 33, 2 obr.  

     Pokračování z čísla 1/2004. Osa hlavně. Osnova záměrná. Ostřič. Ošetření zbraně. 
Oštěp, oštěp lovecký - popis a charakteristika. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032152 - ANAL 033346 

PIEPER, Gernot 

Die Pistolenfamilie P 2000 von Heckler & Koch [Rodina pistolí P 2000 firmy Heckler 
a Koch].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 49, 2004, č. 1, s. 17 - 21, 19 obr., tab. a schémat.  

     Firma Heckler a Koch a její pistole typu P 2000. Vývoj a současná podoba pistole. 
Technický popis, střelivo, účinnost, varianty. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

032139 - ANAL 033621 

PLAČEK, Roman 

Homogenní ocelová střela.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 2, s. 20 - 21, 1 obr., 3 tab.  

     Vývoj homogenní ocelové střely s výkonným vodicím prvkem ve VVÚ ZVS Brno. 
Hodnoty počátečních rychlostí, přesnost na 100 m, opotřebení hlavně. 

CZ - cze: bš/2004 

 

032169 - ANAL 033199 

Škorpion 9 x 19.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 2, s. 4 - 6, 8 obr., 1 tab.  

     Technicko - taktická data palné zbraně Škorpion 9 x 19. Střelivo samopalu. Popis a 
charakteristika samopalu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032171 - ANAL 033801 

Tlaková vlna.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 2, s. 20 - 21, 4 obr.  

     Dokončení z čísla 1/2004. Piezoelektrická sonda americké firmy PCB - schéma. 
Sonda bez spojovacího kanálu pro vrtanou nábojnici - schéma. Membránová sonda se 
spojovacím kanálkem pro vrtanou nábojnici - schéma. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032141 - ANAL 033623 

Výklad některých pojmů zákona.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 2, s. 59.  
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Výklad některých základních pojmů zákona č. 119/2002 Sb. A souvisejících předpisů. 
Žádost o zbrojní průkaz, oprávnění policie ČR, držení zbraně, vlastnictví zbraně apod. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

032131 - ANAL 033455 

ZWOLL, Wayne van 

Remington's New Rimfire [Nový Remington pro střelivo s okrajovým zápalem].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 3, s. 77 - 80, 12 obr.  

     Nová malorážka Remington s optickými mířidly jako klasická jednoranná 
opakovačka. Detaily zbraně. Test střelby. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

032061 - ANAL 033174 

JANÍČEK, Miroslav 

Pyrotechnická ochrana před terorismem : 5.část.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 6, s. 54 - 59, 34 obr., lit. 14. 

     Prostředky pro dočasné uložení nebo přípravu nástražného výbušného systému. 
Prostředky pro prověřování podezřelých předmětů. Prostředky pro detekci a 
vyhledávání výbušnin. Soupravy činidel s barevnou reakcí na výbušniny. Prostředky 
pro kontrolu nepřístupných prostor. Prostředky pro zneškodňování nástražných 
výbušných systémů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032056 - ANAL 033169 

Modul vestavného GSM komunikátoru JA - 60 GSM.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 6, s. 38, 1 obr.  

     Popis a charakteristika komunikátoru JA - 60 GSM ve spojení se zabezpečovací 
ústřednou. Přenosy textových a akustických zpráv. Předávání údajů na pult centrální 
ochrany. Volání z připojeného telefonu. Doplňkové funkce. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032060 - ANAL 033173 

PLZÁK, Josef 

Rádiové spojení zpravodajských služeb.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 6, s. 50 - 53, 15 obr.  

     Pokračování z minulého čísla. Pracovní metody radiokontrarozvědky. Období 
1955 až 1968. Případ Arnošta Jochmana - akce Turista. Digitální agenturní stanice 
(tzv. rychlotelegrafní stanice). Modernizace rádiových kontrarozvědných služeb 
sovětského bloku. Agenturní stanice 1. správy MV. Agenturní stanice Pluto. 
Agenturní stanice Sirius. Sovětská stanice Atom. Německá rychlotelegrafní stanice 
vyvinutá STASI. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032057 - ANAL 033170 

TOMS, Ladislav 

Mechanické zábranné systémy. Vhozové depozity a trezory aneb "Stačí najít ten 
správný otvor a trefit se!" : 31. část.  

In: Security magazín. - 10, 2003, č. 6, s. 39 - 41, 18 obr.  

     Základní pojmy: Trezor, depozit, sejf - popis. Bankomaty, dotační boxy s 
posuvnou propustí - popis. Příklady vhozených trezorů uvnitř budovy. Vhozený 
systém CONFORTI - SESAMO. Převozový systém firmy REMMERS. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

032088 - ANAL 033190 

DUBSKÝ, Milan 

Poskytují jednotky SDH obcí u požárů věcnou pomoc?  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 18 - 19.  

     Vysvětlení dvou případů, při kterých se autor dotýká zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2000 Sb. Podstata případu. Osobní a 
věcná pomoc. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032091 - ANAL 033193 

HENDRYCH, Tomáš 

Struktura organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 26 - 27, lit. 1.  

     Struktura organizace havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování. 
Program zvyšování havarijní připravenosti. Míra vyváženosti ohrožení závažnou 
havárií v zóně havarijního plánování. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032221 - ANAL 033825 

HOLUB, Jiří 

Evropská unie buduje nové přístupy k přírodním a technologickým rizikům.  

In: 112. - 3, 2004, č. 2, s. 22 - 24, 5 graf.  

     Evropská strategie pro prevenci, připravenost a reakci na přírodní, technologická a 
jiná rizika. Prosazování opatření, vztahujících se ke kvalitnější prevenci přírodních 
katastrof v úzké spolupráci s členskými státy. Přírodní rizika. Technologická rizika. 
Závěry z dat. Rizika NRBC. Nástroje a aktivity. Mapování rizik. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032158 - ANAL 033197 

KMOCH, Vladislav 

Letecké nehody.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 33, 1 obr.  

Problematika leteckých katastrof na letišti a mimo letiště. Při leteckých katastrofách 
se mohou hasiči setkat s nebezpečnými materiály, s následky bombových a 
chemických teroristických útoků, včetně velkého množství postižených osob. 
Zásahová technika. Výcvikové zařízení. Operativní připravenost. Potřeba zlepšení 
podmínek na letištích. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032084 - ANAL 033186 

KOLASKA, Pavel - KLAR, Kamil 

Tragické následky požáru diskotéky.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 7 - 8, 2 obr.  

     Případ požáru na diskotéce v Karviné. Popis objektu. Okamžitý zásah. Ošetření 
zraněných, hledání dalších osob. Likvidace požáru. Příčina vzniku požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032222 - ANAL 033826 

LINHART, Petr 

Posouzení rizika z pohledu ochrany obyvatelstva ve Švýcarsku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 2, s. 30 - 32, 4 obr.  

     Sdružený systém ochrany obyvatelstva orientovaný na rizika z pohledu státu. 
Ukazuje, které události jsou relevantní pro lokální, regionálně - kantonální a 
mezikantonálně - celostátní kompetentní místa a se kterými účinky v případě jejich 
vzniku se musí počítat. Celkový postup. Analýza a zhodnocení rizika. Postup analýzy 
rizika. Postup zhodnocení rizika. Relevace rizika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032090 - ANAL 033192 

MARTÍNEK, Bohumír 

Spolupráce mezi NATO a Českou republikou v oblasti civilní ochrany.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 23 - 25, 1 obr.  

     Civilní nouzové plánování a civilní ochrana. Transformace civilní ochrany v ČR. 
Základní principy. Využití zkušeností zemí NATO. Aktuální problémy. řešené v 
rámci Výboru CO NATO. Aplikace v rámci ČR. Místo a úloha HZS ČR při řešení 
problematiky ochrany obyvatelstva ve vztahu k NATO. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032085 - ANAL 033187 

ORLÍKOVÁ, Kateřina - HRINKO, Martin 

Vliv použitého hasiva na skladbu a množství toxikantů.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 9 - 11, 3 tab., lit. 4.  

     Hasiva v kapalném skupenství a jejich vliv na toxicitu produktů požáru. Voda, 
voda se smáčedly a pěnotvornými přísadami. Hasiva v plynném skupenství a jejich 
vliv na toxicitu produktů požáru. Hasiva s fyzikálním mechanismem hašení. Hasiva v 
tuhém skupenství a jejich vliv na toxicitu produktů požáru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032082 - ANAL 033184 

Pět nejničivějších požárů roku 2003.  

In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 14, 2004, č. 1, s. 16.  

     Přehled požárů za rok 2003. Pět nejničivějších požárů roku 2003. Srovnání požárů: 
Rok 2002 a 2003. Požáry se zásahem i bez zásahu jednotek PO. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032087 - ANAL 033189 

PETROVSKÝ, Zbyněk 

Digitální fotoaparát jako účinný nástroj dokumentace událostí.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 15 - 16, 3 obr.  

     Pro zjišťování příčin vzniku požáru je možno použít digitální fotoaparát. Zásady 
výběru přístroje. Klady a zápory uvedených modelů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032086 - ANAL 033188 

SKALSKÁ, Květoslava 

Výkon státního požárního dozoru.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 14 - 15, 1 obr.  

     Výkon státního požárního dozoru. zahrnuje ustanovení právních předpisů, na 
jejichž základě je dozor vykonáván. Orgán státní správy na úseku požární ochrany. 
Požární kontrola. Posuzování stavební dokumentace. Povinnosti a oprávnění osob, 
vykonávajících SPD. Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. 
Součinnost s orgány státní správy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032089 - ANAL 033191 

ŠEFR, Jan 

Letecká havárie v Jizerských horách.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 20 - 21, 3 obr.  

     Námět taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) 
Libereckého kraje. Povolání složek IZS, záchranné práce. Svolání krizového štábu. 
Cíle cvičení - vyhodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032224 - ANAL 033827 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Problematika varování a vyrozumění.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 4, s. 3 - 5.   

     Dokument Koncepce varování a vyrozumění obyvatelstva SR do roku 2010. 
Koncepce reflektuje potřebu vybudování moderního systému varování obyvatelstva a 
vyrozumění osob činných při mimořádných událostech. Národní varovací centra. 
Krajská varovací a vyrozumívací centra. technické prostředky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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032215 - ANAL 033822 

VAVŘINEC, Petr - BAXA, Milan 

Výbuch plynu rozmetal halu na kusy.  

In: 112. - 3, 2004, č. 2, s. 6, 1 obr.  

     Popis případu výbuchu a následně požáru na Příbramsku. Zásah požárních 
jednotek. Likvidace požáru. Příčina vzniku požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032083 - ANAL 033185 

VRZAL, Jan 

Ze suroviny zbyl jen popel.  

In: 112. - 3, 2004, č. 1, s. 4 - 6, 3 obr.  

     Případ požáru skladové haly v Brandýse nad Labem. Průzkum, hasební zásah, štáb 
hasení. Lokalizace požáru. Příčina vzniku požáru. Pozitiva a negativa zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032228 - ANAL 033831 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Garant ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 4, s. 16 - 18 

Národní varovací centrála (NAZ) ve Švýcarsku. Šest úseků NAZ: Úsek pohotovosti, 
úsek transmise a infrastruktury, úsek informatiky, úsek informací, úsek radioaktivity, 
úsek vědeckého managementu - úkoly. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032230 - ANAL 033833 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Přehled mimořádných událostí ve světě za září - listopad 2003.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 4, s. 22 - 27 

Přehled mimořádných událostí ve světě za září - listopad 2003. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 36



 37

032371 - ANAL 033834 

Filipínská escrima.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 5, s. 56 - 57, 7 obr.  

     Filipínské bojové umění. Historie, vznik a vývoj escrimy. Pět základních útoků, 
bloků neboli odrazů a obranných sekvencí.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032225 - ANAL 033828 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Změny v systému varování a vyrozumění.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 4, s. 6 - 7.  

Dne 1.1.2004 vstoupila v platnost Nařízení o varování, vyrozumění a rozšiřování 
návodů k chování obyvatelstva. Signál "všeobecný poplach". Signál "vodní poplach". 
Zkoušky sirén. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032226 - ANAL 033829 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Změny v ochraně obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 4, s. 8 - 9.  

Ustanovení Strategické rady pro civilní ochranu proti katastrofám. Smyslem rady je 
vzájemně skloubit strategii státu a jednotlivých zemí při realizaci úkolů v rámci 
ochrany obyvatelstva a podpořit na úrovni státu připravovanou reorganizaci civilní 
ochrany a ochrany proti katastrofám. Zařízení nového úřadu s názvem Spolkový úřad 
pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032227 - ANAL 033830 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 4, s. 10 - 13 

Státní výbor pro civilní ochranu. Základní principy budování, organizace a činnosti 
směřující k ochraně obyvatelstva a národního hospodářství. Hlavní úkoly civilní 
ochrany. Stálá komise pro ochranu obyvatelstva při neštěstích, haváriích a 
katastrofách. Úkoly národního operačního střediska. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 


