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ALKOHOL, DROGY 
 

000033 - ANAL 033932 

BÁRTOVÁ, Martina 

Program prevence kriminality a drogové problematiky v městě Třebíči v roce 2003.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 51 - 54, 7 obr. 

Třebíč Dílčí projekty zaměřené do oblasti prevence kriminality a drogové 
problematiky v Třebíči. Vybrané projekty podpořené z grantového programu města. 
Výcvik dobrovolníků v programu "Pět P" a dobrovolnické centrum. Besedy a 
presentační akce bezpečnostních složek. Projekty podpořené z grantů a dotací. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000026 - ANAL 033928 

HEJDA, Jan - KRAJNÍK, Václav - ŠTRACH, Pavel 

Polemika o tom, ako zlepšiť organizáciu boja s drogami v ČR a SR.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 19 - 25, lit. 3.  

 Boj proti drogám není jen snahou drogový problém odstranit, ale regulovat ho na 
společensky žádoucí míru. Ujasnění názorů na řešení těchto otázek. Jako v ČR i v SR 
jsou drogy stále sociálním jevem, o kterém má veřejnost málo kvalifikované 
povědomí. K boji s drogami se používá široká škála různých nástrojů, ale jen jejich 
promyšlená souhra vytvářet synergetické afekty a společenské přínosy. 

CZ - sla: PA: ká/2004 

 

000006 - ANAL 033919 

FRANK, Michal 

Drogy a kultúra v slovenských masových médiách.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 30 - 32. 

 Případ zpěváka Müllera, který se přiznal v televizi k pozitivnímu vlivu drog. Články 
se objevily i v novinách. Reakce tisku. Reakce politiků. Diskuse. 

CZ - sla: PA: ká/2004 

 

000019 - ANAL 033925 

KOČÍ, Petr 

Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR - 12 
let existence.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 3 - 6, 4 obr. 
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 Boj proti mezinárodně organizované kriminalitě je základní prioritou každé vlády. 
Zneužívání omamných a psychotropních látek. Konzum drog - světový problém. 
Společenské změny a reakce policie ČR. Mezinárodní kontakty a vazba. 
Mimorezortní spolupráce v ČR. NPC a politika, NPC a EU. NPC a její budoucnost. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000027 - ANAL 033929 

Heroinová politika.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 33 - 35, 1 obr. 

 Nový státní výbor přikročil k boji s obchodem s drogami. Mění strategii boje s 
drogovou trestnou činností. Oblast Ruska s největším problémem drog. Úkoly výboru. 
Heroinová politika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000130 - ANAL 034153 

Injekční užívání drog - přehled.  

In: Zaostřeno na drogy. - 2, 2004, č. 2, s. 2 - 5, 2 obr., lit. s. 11 

 Vymezení pojmu injekční užívání drogy. Stručný přehled základních faktů o této 
problematice v EU. Injekční užívání drogy jako příčina závažných zdravotních 
poškození. Komplexní přístup k ochraně veřejného zdraví. Strategie prevence. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000131 - ANAL 034154 

Injekční užívání [drog] : Situace v České republice.  

In: Zaostřeno na drogy. - 2, 2004, č. 2, s. 6 - 10, 3 tab., 2 mp., 2 grafy, lit. s. 11. 

 Injekční užívání drog v ČR v číslech (1999 - 2003). Struktura injekčně užívaných 
drog. Rizikové chování uživatelů drog a následky. Preventivní opatření, přehled tzv. 
výměnných programů a hodnocení jejich účinnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000124 - ANAL 034148 

NEŠPOR, Karel 

Alkohol a jiné návykové látky u dětí : Prevence v rodině.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, duben, s. 1 - 7. 

 Zdravotní a psychická rizika užívání alkoholu a jiných návykových látek dětmi a 
dospívajícími. Úkoly rodiny v prevenci drogových závislostí. Faktory ovlivňující  
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užívání drog či alkoholu dítětem. Příznaky užívání drogy a alkoholu obecně a některé 
specifické příznaky užití konkrétní drogy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000107 - ANAL 034131 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - ZIMA, Tomáš 

Škodlivé účinky marihuany s odstupem několika let.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, březen, s. 19 - 21. 

 Shrnutí článku otištěného v časopise Lancet (1998, Hall a spol.) o škodlivých 
účincích drog z konopí. Bezprostřední účinky, dlouhodobé účinky (nejisté, ale 
nanejvýš pravděpodobné), možné škodlivé účinky (třeba ověřit). Rizikové skupiny, 
které jsou vystaveny vyššímu riziku škodlivých účinků. Nové skutečnosti, které se od 
roku 1998 objevily - karcinogenní vlivy, zhoršení paměti, zhoršení psychomotorické 
rychlosti a manuálních vlastností, syndrom závislosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000025 - ANAL 033927 

TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 

Drogy a subkultura v Praze.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 11 - 14. 

 Postoj společnosti ČR vůči návykovým látkám je rozporný. Objevují se skupiny 
mládeže, jejichž životní styl je úzce spojen s abúzem drog. Toxikomanické 
subkultury. Údaje, které reprezentují názory toxikomanů tak, jak byly v rámci 
anonymního dotazníkového šetření získány v rámci jejich kontaktů s terapeuty a 
dalšími  odbornými pracovníky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000031 - ANAL 033930 

VANĚČEK, Miloš 

Rostlinné drogy.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 36 - 38, 8 obr., lit. 3. 

 Rostlinné produkty ovlivňující psychiku. Obtížné dávkování těchto drog vyvolává u 
uživatelů řadu nepříznivých účinků a nezřídka vede k intoxikaci uživatele. Betel, 
kawa kawa, šalvěj věštecká: Historie, morfologická charakteristika, příprava sousta či 
nápoje. Chemické složení šalvěje. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000024 - ANAL 033926 

Zpráva mezinárodního výboru pro kontrolu drog Organizace spojených národů.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 7 - 10. 

 Hodnocení zneužívání drog a situace v obchodu s drogami v ČR. Praktické 
zkušenosti s realizací závěrů mezinárodních smluv o kontrole drog. Komentář PČR 
NPC SKPV ke zprávě Mezinárodní rady pro kontrolu narkotik týkající se mise do ČR 
10.-12.3.2003. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000075 - ANAL 033754 

KALINA, Kamil 

Vlastní náklady rodin pacientů/klientů v léčebném procesu = Private Costs of 
Families of Patients/Clients in the Treatment Process.  

In: Adiktologie. - 1, 2001, č. 1, s. 125 - 130, 2 tab. 

 Studie přibližných nákladů rodiny uživatele drog v souvislosti s jeho drogovou 
kariérou, léčbou a resocializací. Průzkum proveden na 64 rodinách. 

CZ - cze, eng: PA: bš/2004 

 

000076 - ANAL 033755 

KALINA, Kamil 

Náklady primární prevence a náklady sekundární a terciární prevence mimo systém 
veřejného zdravotního pojištění = Costs of Primary Prevention and Costs of 
Secondary and Tertiary Prevention Outside the Framework of Public Health 
Insurance. In:  

Adiktologie. - 1, 2001, č. 1, s. 133 - 141, 4 tab. 

 Studie nákladů na primární prevenci a na prevenci sekundární a terciární, nehrazenou 
systémem veřejného zdravotního pojištění. Zjištění podílu státních a nestátních 
organizací na příjmu dotací. Studie neřeší efektivitu vynaložených prostředků. 

CZ - cze, eng: PA: bš/2004 

 

000074 - ANAL 033753 

MRAVČÍK, Viktor - ZÁBRANSKÝ, Tomáš 

Sekundární analýza školních dotazníkových studií = Secondary Analysis of School 
Questionnaire Surveys.  

In: Adiktologie. - 1, 2001, č. 1, s. 109 - 123, 6 tab., 3 grafy. 

 Komparace výsledků školských studií zaměřených na drogy v populaci českých 
šestnáctiletých s ohledem na vliv novely trestního zákona platné od roku 1999.  
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Zjištění: zpomalení až zastavení růstu některých negativních ukazatelů ještě před 
zavedením zákonné změny. 

CZ - cze, eng: PA: bš/2004 

 

000078 - ANAL 033757 

ZÁBRANSKÝ, Tomáš 

Analýza nákladů a výnosů trestnosti držení nelegálních drog pro vlastní potřebu : ČR 
2000 = Cost and Benefit Analysis of the Implementation of Penalization of Possesion 
of Illegal Drugs for Personal Use in the Czech Republic in 2000.  

In: Adiktologie. - 1, 2001, č. 1, s. 191 - 207. 

 Analýza nákladů a výnosů zjištěných v předchozích studiích. Model reálného dopadu 
novelizace legislativy v roce 1999. Výsledkem je zjištění ekonomické neefektivnosti 
novelizace v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. 

CZ - cze, eng: PA: bš/2004 

 

000077 - ANAL 033756 

ZÁBRANSKÝ, Tomáš - MILOVSKÝ, Michal - GAJDOŠÍKOVÁ, Hana -  RAVČÍK, 
Viktor - KALINA, Kamil - VOPRAVIL, Jiří 

Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních ("pouličních") drog v 
České republice 1998 = Social Costs of Abuse Illicit (Street) Drugs in the Czech 
Republic in 1998.  

In: Adiktologie. - 1, 2001, č. 1, s. 143 - 189, 4 grafy, 15 tab. 

 Výzkum na podkladě mezinárodní metodologie, standardizované v roce 1996 v 
Torontu, zjištění společenských nákladů na zneužívání nelegálních drog v ČR za rok 
1998. Autoři došli k hodnotě 2,8 mld. Kč, což je v poměru k HDP hodnota 
srovnatelná se světem. 

CZ - cze, eng: PA: bš/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

000037 - ANAL 033936 

BAUER, Irena 

Projekt partnerství ve Veselí nad Moravou.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 4, s. 16, 3 obr. 

 Projekt odboru prevence kriminality MV nazvané Partnerství. Cíl projektu. Samotný 
projekt pak může zahrnovat jak sociální, tak i situační prevenci, nebo jen informace 
pro občany o možnostech ochrany před trestnou činností. Druhou a zároveň návaznou  
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částí projektu Partnerství bude - v průběhu roku 2004 - vytvoření podmínek jak pro 
sport tak i pro relaxaci občanů všech věkových kategorií. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000005 - ANAL 033918 

CEJP, Martin - JARKOVSKÁ, Lucie - ROZUM, Jan - ZEMAN, Petr 

Třetí konference Evropské kriminologické společnosti.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 72 - 76. 

Akce: Trestná činnost a její kontrola ve sjednocující se Evropě [konference]. Helsinky 
(FINSKO), 27.08.2003-30.08.2003.  

 Informace o jednání třetí konference Evropské kriminologické společnosti, která se 
konala v srpnu 2003 v Helsinkách. Problematika organizované kriminality, terorismu, 
drog, oblast soudů a jejich rozhodování, problematika kriminality mládeže atd. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000034 - ANAL 033933 

DOUBRAVA, Lukáš 

Se šikanou se žáci na učitele obracejí.  

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 14, s. 13, 1 obr. 

 Se svými problémy se děti svěřují také na Lince bezpečí. K nim patří i šikana. Šikana 
a Linka bezpečí. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000035 - ANAL 033934 

DOUBRAVA, Lukáš 

Databáze případů šikany ČŠI nemá.  

In: Učitelské noviny. - 107, 2004, č. 14, s. 13, 1 obr. 

 ČŠI se problematikou šikany zabývá při tématických inspekcích v rámci zjišťování 
výskytu sociálně patologických jevů na školách. Dále inspektoři monitorují úroveň 
prevence a o šikanu se zajímají také na základě podnětů od občanů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000038 - ANAL 031975 

FROMMEL, Monika 

Verschärfung des Sexualstrafrechts nun Gesetz [Zpřísnění trestního práva v oblasti 
sexuální kriminality. Nový zákon].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 16, 2004, č. 1, s. 6 - 8, lit. 1. 
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 Nový zákon, přijatý Spolkovým sněmem 19.12.2003, ukládá vyšší trest v různých 
případech sexuálních trestných činů. Rozbor předností a nedostatků tohoto zákona. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000039 - ANAL 031976 

GRÄTER, Heinz 

Der Dreifach-Mord von Heidelberg [Trojnásobná vražda v Heidelbergu].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 4, s. 234 - 239, 5 obr. 

 Vražda manželského páru lékařů a jejich asistentky 23.12.2002 v Heidelbergu. 
Historie případu, průběh pátrání. K úspěšnému a brzkému objasnění vraždy došlo také 
díky svědectví prodavačky v kiosku, která projevila mimořádné pozorovací 
schopnosti, za což jí byla přiznána odměna 15000 Euro. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000061 - ANAL 033543 

JELACIC, Milenko 

Psychological Aspects of Criminal Acts of Corruption and Money Laundering 
[Psychologické aspekty korupce a praní špinavých peněz].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 1, s. 119 - 147, lit. 46. 

 Vznik korupce, aspekty jejího vývoje a současný stav. Sociální, morální, ekonomické 
a politické dopady na společnost. Psychologie a korupční prostředí. Prostředky na 
potírání korupce. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000004 - ANAL 033917 

KARABEC, Zdeněk - SCHEINOST, Miroslav 

Světový kriminologický kongres.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 67 - 71. 

Akce: Světový kriminologický kongres [kongres]. Rio de Janeiro (BRAZÍLIE), 
10.08.2003-15.08.2003.  

 Dne 10.-15.8.2003 se konal v Rio de Janeiro mezinárodní kriminologický kongres. 
Základním tématem kongresu bylo "Omezování kriminality a prosazování 
spravedlnosti: Výzvy pro vědu, politiku a praxi". Na kongresu se jednalo o tradičních 
kriminologických tématech, ale byla tam zařazena i nová témata, která reflektují 
aktuální stav a dynamiku zločinnosti a možnosti její prevence v globalizujícím se 
světě. Referáty k vybraným klíčovým tématům. Závěr kongresu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000019 - ANAL 033925 

KOČÍ, Petr 

Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR - 12 
let existence.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 3 - 6, 4 obr. 

 Boj proti mezinárodně organizované kriminalitě je základní prioritou každé vlády. 
Zneužívání omamných a psychotropních látek. Konzum drog - světový problém. 
Společenské změny a reakce policie ČR. Mezinárodní kontakty a vazba. 
Mimorezortní spolupráce v ČR. NPC a politika, NPC a EU. NPC a její budoucnost. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000064 - ANAL 033546 

LJUŠTINA, Aleksandra - ČVOROVIČ, Zoran 

Prevention and Reppression of Ecological Crimes Using Crime-Detection Methods 
[Potírání a prevence ekologické kriminality pomocí detekčních metod].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 1, s. 185 - 199, lit. 5. 

 Potírání a účinná prevence ohrožování životního prostředí vyžaduje schopnost 
uplatnit vědecké postupy a vyspělou technologii. Dále schopnost vyhodnotit a 
prokázat ekologickou kriminalitu měřením, detekcí a monitorováním. Vyžaduje i 
přítomnost, pátrání a možnost právního postihu. Z teorie, praxe a zkušeností v boji 
proti tomuto druhu kriminality. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000018 - ANAL 031971 

MORGENSTERN, Christine 

Lebenslang ernst nehmen : Die Praxis der lebenslangen Freiheitsstrafe [Doživotí 
berme vážně. Trest doživotního odnětí svobody v praxi].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 16, 2004, č. 2, s. 52 - 55, 3 tab., lit. 7. 

 Současné problémy při udělování trestu doživotního odnětí svobody v Německu a v 
jiných zemích (USA, Anglie, Wales). Statistiky z 80. a 90.let: počet odsouzených, 
druh trestného činu. Soudní rozhodnutí, důvody rozhodnutí, kritika současné situace. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000002 - ANAL 033915 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Hospodářská kriminalita a korupce.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 56 - 60. 
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 Výsledky výročního jednání Spolkového kriminálního úřadu ve Wiesbadenu k 
problematice hospodářské kriminality a korupce. Příčiny této kriminality. Reálné 
perspektivy preventivního a represivního boje. Doporučení. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000060 - ANAL 033542 

STAJIČ, Ljubomir - JOVAŠEVIČ, Dragan 

Security and Legal Aspect of Money Laundering [Bezpečnostní a právní aspekty 
praní špinavých peněz].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 1, s. 93 - 117, lit. 12 

 Praní špinavých peněz i jako bezpečnostní problém. Potírání legalizace příjmů z 
nezákonné činnosti a možnosti států i mezinárodních společenství. Právní prostředky. 
Z ustanovení zákonů a jejich uplatňování na území bývalé Jugoslávie. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000003 - ANAL 033916 

STIERANKA, Jozef 

Prvá vertikálna rovina ochrany pred praním špinavých peňazí.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 61 - 66, lit. 3. 

 Funkčnost a efektivnost boje proti praní špinavých peněz jako vysoce organizované 
trestné činnosti je závislá od kvality legislativy upravující tuto oblast a vytvoření 
institucionálního zázemí, které je rozčleněné do tří vertikálních rovin. 

CZ - sla: PA: ká/2004 

 

000082 - ANAL 033761 

BERNASCO, Wim - LUYKX, Floor 

Effects of attractiveness, opportunity and accessibility to burglars on residental 
burglary rates of urban neighborhoods [Vliv atraktivnosti, příležitosti a dostupnosti na 
zloděje a počet bytových loupeží v okolí].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 981 - 1001, 3 tab., lit. s. 998 - 1001. 

 Studie vlivu atraktivnosti, příležitosti a dostupnosti bytů v okolí na zloděje ukázala, 
že všechny tyto faktory zloděje přitahují. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

 10



000083 - ANAL 033762 

DUGAN, Laura - APEL, Robert 

An exploratory study of the violent victimization of women: race/ethnicity and 
situational context [Studie násilných útoků na ženy: rasový/etnický a situační 
kontext].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 959 - 979, 2 tab., 2 příl., 1 graf, lit. s. 974 - 977. 

 Jako základ této studie sloužila National Crime Victimization Survey (1992-2000) - 
Národní studie násilné trestné činnosti. Násilné útoky na rodilé Američanky podle 
rasové příslušnosti. Porovnání případů. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

000133 - ANAL 033763 

MULLINS, Christopher W. - WRIGHT, Richard 

Gender, social networks, and residential burglary [Pohlaví, sociální sítě a bytové 
loupeže].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 813 - 839, lit. s. 835 - 839. 

 Bytové loupeže jsou mnohem více ovlivněny dynamickým vývojem zastoupení 
pohlaví v trestné činnosti. Studie analyzuje 18 žen a 36 mužů, kteří se aktivně 
zabývají bytovými loupežemi, s cílem zjistit jak pohlaví ovlivňuje vstup a existenci 
mezi bytovými zloději. Jak jsou zde vnímány pohlavní stereotypy. 

USA - eng: PA: bš/2004 

 

000199 - ANAL 033985 

RYTÍŘ, Jan 

Daňová trestná činnost páchaná v řetězci společností.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 2, s. 28 - 32, 1 tab. 

 Případ skupiny pachatelů, kteří chtěli vydělat na neoprávněných odpočtech daně z 
přidané hodnoty. Předmětem trestního stíhání se staly zateplovací vložky do 
maskovacích uniforem. Shrnutí případu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000079 - ANAL 033758 

TOMAS, Samantha 

A Legal Perspective on Beating Economic Crime [Právní perspektiva v boji s 
ekonomickou kriminalitou].  

In: Intersec. - 14, 2004, č. 2, s. 53 - 55, 3 obr. 

 Hospodářská kriminalita prováděná prostřednictvím počítačové sítě je vážný 
problém. Obrovský rozvoj v éře Internetu. Hackeři, špionáž pomocí sítě, podvody s  
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kreditními kartami, Phisking - podvodné získávání údajů o účtech pomocí emailů. 
Možnosti dokazování a odhalování těchto typů trestné činnosti. Legislativa. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

000161 - ANAL 031961 

ALMOG, J. - COHEN, Y. - AZOURY, M. - HAHN, T.R. 

Genipin - A Novel Fingerprint Reagent with Colorimetric and Fluorogenic Activity 
[Genipin jako nové chemické činidlo s kolorimetrickou a fluorogenickou působností v 
daktyloskopii].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 2, s. 255 - 257, 4 obr., lit. 29. 

 Charakteristika genipinu jako nového chemického činidla při identifikaci otisků 
prstů. Zkoušky a výsledky. Výhody této nové metody. Genipin se může stát 
alternativou klasické metody, která používá ninhydrin. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000087 - ANAL 030995 

AMANMURADOV, A.Ch. - PIGOLKIN, Ju.I. - BOGOMOLOV, D.V. -  
ZOLOTENKOVA, G.V. - BOGOMOLOVA, I.N. 

Značenije obščich i specifičeskich priznakov pri sudebno-medicinskoj identifikacii 
ličnosti morfologičeskimi metodami [Význam společných a specifických znaků při 
soudnělékařské identifikaci osoby pomocí morfologických metod].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 46, 2003, č. 1, s. 33 - 37. 

 Význam morfologických metod používaných při identifikaci osob, jejich popis. Nový 
směr soudního lékařství – soudnělékařská somatologie. Závěr. 

RUS - rus: PA: če/2004 

 

000088 - ANAL 030996 

BOGOMOLOVA, I.N. - PIGOLKINA, E.Ju. - BOGOMOLOV, D.V. - SERGEJEVA, 
L.A. 

Rol' gistologičeskogo issledovanija pečeni v sudebno-medicinskoj diagnostike 
chroničeskoj narkotičeskoj intoksikacii [Úloha histologického zkoumání jater v 
soudnělékařské diagnostice chronické intoxikace narkotiky].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 46, 2003, č. 1, s. 40 - 43. 

 Analýza poškození a patologických změn jater v důsledku požívání narkotických  
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látek. Uvedeny viry, které napomáhají rozvoji 4 typů postižení jater. Jejich podrobný 
popis.  

RUS - rus: PA: če/2004 

 

000086 - ANAL 030994 

DMITRIJEVA, O.A. - FEDČENKO, T.M. 

Nesčastnyje slučaji v svjazi s netypičnym seksual'nym povedenijem [Nešťastné 
případy netypického sexuálního chování].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 46, 2003, č. 1, s. 28 - 30. 

 Článek je věnován fenoménu autoerotiky, zejména sexuální asfixii. Na základě údajů 
literatury a vlastních pozorování jsou uvedeny příklady nešťastných případů se 
smrtelným a nesmrtelným koncem, mající soudnělékařský význam.  

RUS - rus: PA: če/2004 

 

000085 - ANAL 030993 

DMITRIJEVA, O.A. - ŠERSTJUK, B.V. 

Morfofunkcional'nyje izmenenija mužskich naružnych polovych organov pri 
alkogolizme i narkomanii [Morfofunkční změny mužských vnějších pohlavních 
orgánů u alkoholiků a narkomanů].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 46, 2003, č. 1, s. 18 - 20. 

 Výsledky zkoumání vnějších pohlavních orgánů mrtvol mužů - alkoholiků a 
narkomanů. Objekty zkoumání byly rozlišovány podle oblečených historických a 
histologicko-chemických metodik. Výsledky výzkumu svědčí o častém výskytu 
patomorfologických změn vnějších pohlavních orgánů u osob, které po celý život 
požívaly nadměrně alkohol a narkotické látky. Zánětlivé, fibrozující a atrofické 
změny vnějších pohlavních orgánů a také snížení cévní průchodnosti mohou být 
jednou z příčin erektivních disfunkcí. 

RUS - rus: PA: če/2004 

 

000099 - ANAL 034123 

HLAVÁČEK, Jan 

Národní databáze DNA - pohled z druhé strany.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 4, s. 112 - 115. 

 Polemická reakce na článek P. Vantucha (Trestněprávní revue 1/2004) o Národní 
databázi DNA a potřebě zákonnou formou upravit odběr genetického materiálu. 
Geneze využití genetiky v kriminalistice. Budování národních databází DNA, 
mezinárodní spolupráce. Česká Národní databáze DNA, její vznik, poslání, právní 
normy a služební předpisy upravující principy provádění identifikačních úkonů  

 13



odběrem genetického materiálu. Problematika oprávnění Vězeňské služby odebírat 
osobám ve výkonu trestu ústní stěry pro identifikační účely. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000163 - ANAL 031962 

MICHAEL, Abebe - BRAUNER, Paul 

Erroneous Gender Identification by the Amelogenin Sex Test [Chybná identifikace 
pohlaví amelogeninovým testem].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 2, s. 258 - 259, 2 obr., lit. 11. 

 Identifikace pohlaví založená na genu amelogenin má mnohé přednosti. Je možno ji 
použít v soudních případech, prenatální diagnostice, v databázích DNA a krevních 
vzorcích. V Izraeli však došlo k případu, kdy osoba mužského pohlaví byla tímto 
testem identifikována jako osoba ženského pohlaví. Přitom krevní zkouška 
neprokázala žádné abnormality. Výsledky amelogeninového testu by tedy měly být 
hodnoceny s větší obezřetností, jinak by mohly mít negativní důsledky i v 
kriminalistice. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000066 - ANAL 031981 

OFFE, Heinz - OFFE, Susanne 

Experimentelle Untersuchungen zur Theorie der Vergleichsfragen in der 
physiopsychologischen Täterschaftsdiagnostik [Experimentální výzkum k metodě 
srovnávacích otázek ve fyziopsychologické diagnostice pachatelství].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 87, 2004, č. 2, s. 86 - 102, 
9 tab., lit. 46. 

 V simulačním průzkumu bylo zkoumáno 65 osob. Byly použity různé fyziologické a 
psychologické metody, i takové, které byly v nedávně době předmětem kritiky. Různé 
reakce pachatelů a nepachatelů na srovnávací otázky. Závěr a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000023 - ANAL 031973 

RÖTZSCHER, Klaus - GRUNDMANN, Claus 

Forensische Altersschätzung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Strafverfahren [Soudní odhad věku u mladistvých a mladých dospělých v trestním 
řízení].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 5, s. 337 - 342, 9 obr., 4 tab., lit. 18. 

 Určení respektive odhad věku je důležitou součástí soudního lékařství nejen při 
zjišťování identity, ale také u živých osob, které buď neznají vlastní věk, nebo z  
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nejrůznějších důvodů uvádějí chybné údaje. U mladistvých delikventů je odhad věku 
nezbytný pro určení trestní odpovědnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000029 - ANAL 031974 

SEIBT, Angelika 

Forensische Schriftvergleichung und Schriftpsychologie [Soudní porovnávání písma a 
psychologie písma].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 4, s. 267 - 272, 10 obr., lit. 15. 

 Psychologie písma bývá často ztotožňována s grafologií, ačkoliv se oba obory z 
vědeckého hlediska zřetelně liší. Psychologie písma se vyvíjela od 60.let jako metoda 
diagnostiky rukopisu. V praxi existují styčné body mezi soudní analýzou písma a 
psychologií písma, resp. grafologií. Metodika analýzy písma. Vliv alkoholu. Změna  
písma způsobená Parkinsonovou nemocí. Rozdíly v písmu téhož pisatele. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000065 - ANAL 031980 

STADTLAND, Cornelis - NEDOPIL, Norbert 

Vergleichende Anwendung heutiger Prognoseinstrumente zur Vorhersage krimineller 
Rückfälle bei psychiatrisch begutachteten Probanden [Srovnávací použití současných 
prognostických metod při předpovědi kriminální recidivy u psychiatricky 
vyšetřovaných osob].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 87, 2004, č. 2, s. 77 - 85, 
8 tab., lit. 48. 

 V rámci mnichovského projektu prognózy recidivy bylo zkoumáno 185 osob v 
časovém rozmezí 61 měsíců. Byly použity soudobé prognostické modely. V roce 
2001 byly výsledky vyhodnoceny a porovnány se skutečnou recidivou. Ukázalo se, že 
v případě násilných trestných činů byla předpověď přesnější než u nenásilných  
trestných činů. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000084 - ANAL 030992 

ŠADYMOV, A.B. 

Razrušenije čerepa pri jego sdavlivanii [Porušení lebky při její kompresi].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 46, 2003, č. 1, s. 3 - 7. 

 Uvedeny výsledky experimentálního modelování narušení hlavy figuríny působením 
tupých předmětů za použití mechanického tlaku a volně padajícího předmětu. Jsou 
zkoumány základní zákonitosti vytváření fraktur hlavních částí lebky působením tlaku 
z různých směrů. Závěr. 

RUS - rus: PA: če/2004 
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000053 - ANAL 031978 

TAMAGNA, Laurence 

L'odeur du crime [Pach zločinu].  

In: Civique. - 2004, č. 136, s. 38 - 39, 4 obr. 

 Nová pátrací metoda identifikace pachových stop pomocí policejních psů. Po sejmutí 
otisků prstů a vzorků DNA jsou pachové stopy snímány přiložením sterilních tkání. 
Všechny záznamy jsou ukládány ve speciální bance (na způsob databáze). Nová 
metoda přinesla v posledních dvou letech pozoruhodné výsledky. 

FR - fre: PA: jv/2004 

 

000007 - ANAL 033920 

Vývoj soudního lékařství na Karlově universitě.Přep. Lenka Šubrtová.  

In: Bullletin Národní protidrogová centrála. - 10, 2004, č. 1, s. 39 - 47, 2 obr. 

 Vývoj soudního lékařství. Zřízení ústavu a mimořádné přednášky. Zřízení řádné 
stolice soudního lékařství. Německý ústav pro soudní lékařství. Český ústav pro 
soudní lékařství. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

000193 - ANAL 033979 

KEMROVÁ, Jana 

Vzdělávání v oblasti krizového řízení.  

In: 112. - 3, 2004, č. 4, s. 24, 1 obr.  

 Studijní obor Krizový management ve státní správě a územní samosprávě v 
bakalářském studijním programu na Policejní akademii ČR. Studenti se zde připravují 
na práci úředníků státní správy a samosprávy, orientovaných na oblast krizového 
řízení. Katedra krizového řízení. Předměty tohoto oboru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000044 - ANAL 033938 

LIŠKA, Přemysl 

Policie s historií.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 4, s. 26 - 27, 5 obr.  
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Belgické policejní složky. Řízení policejních složek. Četnictvo, obecní policejní sbory 
a kriminální policie: Vznik, výstroj, úkoly. Bruselské muzeum - expozice. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000136 - ANAL 031963 

MARGOLIS, Gary J. - MARCH, Noel C. 

Branding Your Agency : Creating the Police Department's Image [Vizitka vašeho 
policejního úřadu. Policie a její image].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 4, s. 25 - 34, 1 obr., lit. 4.  

 Věčný problém: jak občané vnímají policii, jakou mají o ní představu, jak jí důvěřují. 
Jedním slovem: policejní image. Bohužel se často stává, že policie nechá občany, aby 
si vytvořili vlastní představu, místo aby si svůj image definovala sama. Autoři 
analyzují nejrůznější vlivy, které působí na vytváření policejního image v očích 
veřejnosti a zvláště se soustřeďují na otázku, jak může policie tento image sama 
vytvořit nebo ovlivnit. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000062 - ANAL 033544 

MOHORA, Emilijan 

Elasticity Testing of Antiballistic Polymeric Structures [Testování odolnosti 
vrstvených polymerových struktur neprůstřelných vest].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 1, s. 119 - 147, lit. 46.  

 Z výsledků testování odolnosti vrstvených polymerů ochranných vest před účinky 
střel. Ověřování teoretického modelu odolnosti těchto materiálů. Mj. zastavení 15,6g 
střel s dopadovou rychlostí 416 m za sekundu ve 14. vrstvě Kevlaru. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000047 - ANAL 033940 

NEVOLNÝ, Petr 

Popelka zaujala a překvapila.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 4, s. 39, 1 obr.  

Akce: Policejní kynologie v procesu integrace SR do Evropské unie [konference]. 
Smrekovec (SR) 

 Druhá mezinárodní konference na téma "Policejní kynologie v procesu integrace SR 
do EU, která se konala ve Smrekovci. Ukázky práce kynologa pro účastníky. Závěry 
konference. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000196 - ANAL 033982 

PASTYŘÍK, Čestmír 

Zeptali jsme se za vás - eskorta osob.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 2, s. 8.  

 Postup policistů při eskortě osob. Provádění eskorty. Povinnosti velitele eskorty. 
Povinnosti eskortujících policistů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000137 - ANAL 033527 

POYSER, Sam 

The Role of Police 'Discretion' in Britain and an Analysis of Proposals for Reform 
[Míra volnosti jednání britské policie a analýza reformních návrhů].  

In: Police Journal. - 77, 2004, č. 1, s. 5 - 17, lit. 52.  

 Nezávislost policie. Postavení policie ve společnosti. Legislativa vymezující rámec 
volnosti jednání a nezávislosti britské policie. Policejní kultura a nezávislé postavení. 
Diskuse k možnému zneužívání platných zákonů. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

000063 - ANAL 033545 

RADOVIC-STOJANOVIC, Jelena 

The Choice of Decision-Making Criterion in Circumstances of Risk [Výběr kritéria 
rozhodování v rizikových situacích].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 8, 2003, č. 1, s. 201 - 231, lit. 13.  

 Teorie rozhodování a uplatňování racionálního výběru vhodných kritérií k dosažení 
maximálních výsledků v prostředí nejistot a rizik. Plánování postupů a volba strategie 
a taktiky. Využití aparátu matematického modelování. 

YU - eng, ser: PA: bv/2004 

 

000056 - ANAL 031979 

Sécurité routiere. On quadrille! [Bezpečnost na silnicích. Zmapovat a zajistit].  

In: Civique. - 2004, č. 135, s. 30 - 31, 2 obr.  

 Nový systém dopravní kontroly v Dijonu. Zpřísněná kontrola technického stavu 
vozidel. Takzvané smíšené dopravní hlídky dijonské městské policie (jeden 
motocyklista v civilu, dva pěší v uniformě, všichni v radiovém spojení). Nově zřízená 
brigáda technické kontroly (BCT). Všechna tato opatření mají jediný cíl: boj proti 
bezohledným řidičům, kterých je stále více. 

FR - fre: PA: jv/2004 
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000168 - ANAL 031964 

WITTE, Jeffrey H. 

Identifying Elements of Customer Satisfaction in the Delivery of Police Service 
[Spokojenost občanů s prací policie. Analýza jednotlivých prvků].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 5, s. 18 - 21, lit. 6.  

 Spokojenost občanů s prací policie byla zjišťována v Ohiu formou průzkumu 
veřejného mínění. Otázky byly rozděleny do čtyř kategorií: 1) schopnost policie 
reagovat rychle, 2) osobní vlastnosti policistů, způsob jednání, 3) postup při řešení 
případů, 4) výsledky policejní práce, schopnost vyřešit daný problém. Tyto kategorie 
se navzájem nevylučují, jejich priorita se může měnit podle situace. Spokojenost nebo 
nespokojenost "zákazníků", v tomto případě všech občanů, by měla být základem pro 
koncepci a perspektivu policejní práce. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

000059 - ANAL 033541 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Nová právní úprava zprostředkování zaměstnání.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 5, s. 9 - 14.  

 K přípravě, obsahu a cílům připravovaného nového zákona o zaměstnanosti. Hlavní 
principy nové právní úpravy s předpokládanou účinností v průběhu 2. poloviny r. 
2004. Mj. úpravy v oblastech poradenství, zprostředkovávání zaměstnání úřady a 
agenturami práce, evidence uchazečů, částečné zaměstnanosti. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000045 - ANAL 033522 

BOBEK, Jaroslav 

Obhájce a nová úprava odvolacího řízení.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 5, s. 10 - 15.  

 Novela trestního řádu č. 265/2001 Sb. mění výrazně praxi v odvolacím řízení. Smysl 
novely. Důležité změny mj. i v práci advokátů jako obhájců v trestních věcech. 
Podrobně k některým ustanovením novely. 

CZ - cze: PA: bv/2004 
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000042 - ANAL 033548 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar 

Několik poznámek k zákonu č. 218/2003 Sb. (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 6, s. 35 - 38.   

 Zákon je reformou trestního práva mládeže, přetváří a doplňuje dosavadní právní 
úpravu. Odlišně vymezuje některé pojmy, např. mladistvý - od 15 do 18 let věku v 
době spáchání tr. činu (podle par. 6 - provinění). Systém trestných opatření. Z diskuze 
a komentářů k tomuto zákonu. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000012 - ANAL 034165 

FENYK, Jaroslav 

Některé aspekty vývoje trestního práva v Evropské unii (ochrana finančních zájmů 
Evropských společenství).  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 4 - 5, s. 13 - 19, 1 schéma na s. 4 obálky.  

 Diskuse o evropském trestním právu jako samostatném právním odvětví je výrazem 
úsilí o prevenci a potírání ekonomické a finanční kriminality v rámci EU/ES. Úmluva 
o ochraně finančních zájmů ES, Corpus Juris a Evropská justiční oblast v trestních 
věcech (European Judicial Area). Úsilí o zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce 
(prokurátora = European Public Prosecutor). Úřad Evropské komise pro potírání 
podvodných jednání - OLAF - a projekt Evropského prokurátora. Charakteristika 
OLAF, její úsilí o komplexní legislativní (trestní i netrestní) ochranu finančních zájmů 
EU. Spornost projektu Evropského prokurátora a prosazování projektu EUROJUST 
jako centra mezinárodní justiční spolupráce. Budování systémů AFCOS ( Anti-Fraud 
Co-Organisation Service). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000001 - ANAL 033914 

KAŇOK, Martin 

Některé aspekty zásady rychlosti trestního řízení.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 1, s. 51 - 55, lit. 4.  

 Reakce na článek doc. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., publikovaný v Kriminalistice č. 
1/2003. Několik poznámek k tomuto článku a naznačení sporných momentů. Zásada 
rychlosti trestního řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000015 - ANAL 034166 

KLOUČKOVÁ, Světlana - POLÁK, Přemysl 

Nové nástroje spolupráce ve věcech trestních v rámci Evropské unie.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 4 - 5, s. 19 - 25.  

 Pro zvýšení efektivity a rychlosti poskytování vzájemné pomoci ve věcech trestních 
byly v rámci EU zřízeny struktury, které mají tomuto cíli napomoci. Jedná se 
především o Evropskou justiční síť a EUROJUST. Úkoly, struktura a činnost 
Evropské justiční sítě. Právní povaha, cíle a působnost EUROJUSTu. Vztahy 
EUROJUSTu k Evropské justiční síti, styčným úředníkům, k Europolu, Komisi ES,  
OLAF a třetím státům. EUROJUST a ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000021 - ANAL 034170 

LOJDOVÁ, Drahomíra 

Uznání a výkon trestních rozsudků cizozemských soudů na území České republiky.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 6, s. 18 - 20, lit. 3.  

 Výkon rozsudku cizozemského soudu a přiznání jeho účinku na území ČR podle 
trestního zákona - tzv. princip exequatur (= cizí rozhodnutí může být na našem území 
soudně vykonáváno jen na základě rozhodnutí příslušného soudu ČR). Výchozí 
prameny mezinárodního práva týkajícího se výkonu rozsudku cizozemského soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000052 - ANAL 033524 

MANDÁK, Václav 

Čtyřikrát z Rakouska.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 1, s. 92 - 96.  

 Z rakouské právní praxe a legislativy. K otázce přípustné (advokátní) reklamy. Práva 
a povinnosti advokátů podle novely rakouského právního řádu (praní peněz) z 28. 10. 
2003. K ustanovení novely rakouského trestního zákona (par. 165 Praní peněz). 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000058 - ANAL 033540 

MATEJKA, Ján - ZACHARIÁŠ, Jaroslav 

K 38. novele zákoníku práce.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 5, s. 2 - 7, lit..  

 Zákon č. 46/2004 Sb. je v pořadí 38. novelou zákoníku práce. Řada zásadních změn 
sleduje slučování našeho práva s komunitárním. Především v problematice přímého 
(nepřímého) diskriminačního jednání v rámci pracovněprávních vztahů a sexuálního 
obtěžování na pracovišti. Dále obsahuje změny v konkurenční doložce, pracovním  
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poměru na dobu určitou a nové zásady pravidel slušnosti a občanského soužití v 
podobě nového pojmu dobré mravy (boni mores). 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000013 - ANAL 033923 

MLÁDEK, Antonín 

Krizové řízení orgánů územní samosprávy v odvětví doprava s důrazem na kolejovou 
dopravu.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 13, s. 12, 21 - 23, 4 obr.  

 Krizový informační systém kolejové dopravy. Vymezení některých základních 
pojmů. Základní dopravní obslužnost územního obvodu, kraje. Provozování drážní 
dopravy. Plán nezbytných dodávek HMP. Krizový plán HMP. Hlavní město Praha, 
kraje, obce - činnost, působnost, úkoly. Použité prameny. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000010 - ANAL 034164 

POLÁK, Přemysl 

Evropská společenství, Evropská unie, justiční spolupráce mezi členskými státy 
Evropské unie - obecný přehled.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 4 - 5, s. 2 - 13.  

 Evropská společenství, Evropská unie - pojmy, právní charakteristika. Orgány 
ES/EU. Evropské právo - unijní, komunitární - a jeho systém a účinky. Justiční 
spolupráce v trestních věcech, důvody jejího posílení, právní nástroje a jejich vývoj a 
druhy.  

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000017 - ANAL 034168 

RŮŽIČKA, Miroslav 

K fenoménu nazývanému "zpráva o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok".  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 6 - 14, 4 tab. na s. 4 obálky.  

 Co je "zpráva o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok", její historický vývoj. 
Rekapitulace obsahu zpráv o činnosti, jejich vypovídací hodnota o trestné činnosti a 
jejím vývoji. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000055 - ANAL 033525 

ŠÍMA, Vít 

Volný pohyb zboží v judikatuře ESD.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 5, s. 15 - 18, lit. 4.  

 Vstup ČR do EU a změny v hospodářské oblasti. Jednotný vnitřní trh EU a jeho 4 
základní pilíře. Právní úprava volného pohybu zboží. Judikatura Evropského soudního 
dvora v oblastech celních bariér, daní, volného pohybu zboží, kvantitativních 
omezení, apod. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000008 - ANAL 034163 

ŠTĚPÁNEK, Vladimír 

K problematice vracení věcí jejich vlastníkům podle 80 a 81 TrŘ.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 2 - 3, s. 28 - 32.  

 Vracení věcí důležitých pro vyšetřování a trestní řízení po jejich skončení. 
Ustanovení trestního řádu o vracení věcí, u nichž nepřichází v úvahu jejich propadnutí 
či zabrání. Problém věcí, jejichž vlastník není orgánům činným v trestním řízení 
znám, anebo je znám, ale o věc, která mu byla pachatelem odcizena či ji sám vydal 
např. policejním orgánům, nejeví zájem a při tom se nejedná o věc bezcennou. 
Oprávnění orgánů činných v trestním řízení tuto problematiku řešit podle trestního 
řádu. Některé aplikační nejasnosti a potíže. Úkoly veřejné správy, resp.obce. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000040 - ANAL 033547 

VANTUCH, Pavel 

Ustanovení 37 odst. 3 TrŘ a institut hlavního obhájce.  

In: Bulletin advokacie. - 2004,, s. 29 - 35.  

 Postup podle úpravy trestního řádu (zákonem č. 265/2001 Sb.) v případech, kdy má 
obviněný více obhájců. Pravidlo pro výběr nebo určení hlavního obhájce. Institut 
hlavního obhájce. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000114 - ANAL 034138 

BROŽOVÁ, Iva 

Zákony a právní stát.  

In: EMP - Časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 3 - 4, s. 3 
- 5, lit. 7.  
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Idea právního státu v dějinách a její vývoj. Přirozenoprávní definice práva a právní 
pozitivismus. Právo a legislativa. Proces nalézání práva a odpovědnost soudců. 
Vytváření právního státu jako nikdy nekončící proces. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000140 - ANAL 034159 

FENYK, Jaroslav 

Několik úvah o právní povaze odstoupení od trestního stíhání podle 70 zákona č. 
218/2003 Sb..  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 2 - 3, s. 2 - 7.  

 Přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Povaha zákona, vývoj problematiky. 
Materiální a formální předpoklady odstoupení od trestního stíhání jako další druh 
odklonu. Podmínky odstoupení od trestního stíhání. Způsob rozhodování o odstoupení 
od trestního stíhání. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000157 - ANAL 034202 

FENYK, Jaroslav 

Stručné zamyšlení nad trestností usmrcení na žádost a z útrpnosti a v případě tzv. 
asistované sebevraždy (euthanasie).  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 6 , s. 4 - 13.  

 Výkladové potíže pojmu euthanasie. Různost pohledů na euthanasii, názory 
odborníků z několika zemí (Nizozemsko, Belgie, Německo, Maďarsko a některé další 
evropské země). Exkurs – nacistické pojetí euthanasie. Tzv. asistovaná sebevražda v 
USA a v Austrálii. Situace v České republice, kde návrh českého trestního zákona 
předpokládá novou skutkovou podstatu trestného činu usmrcení na žádost podle 118 
trestního zákona. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000135 - ANAL 030997 

JALČ, Adrián 

Niekoľko poznámok k vývoju slovenského prípravného konania a jeho vzťahu k 
hlavnému pojednávaniu.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 5, s. 14 - 18.  

 Československá trestněprávní teorie v socialistickém období. Vývoj slovenského 
přípravného řízení a jeho vztah k hlavnímu líčení. Rekodifikace slovenského trestního 
řádu, její příprava. 

CZ - sla: PA: če/2004 
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000134 - ANAL 034156 

KLOUČKOVÁ, Světlana 

Evropský zatýkací rozkaz.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 1, s. 2 - 9.  

 Vývoj systému vydávacího řízení a jednání o evropském zatýkacím rozkaze. 
Definování evropského zatykače, jeho rozsah působnosti, oprávnění členských států 
odmítnout výkon evropského zatykače. Přímý právní styk mezi justičními orgány, 
mechanismus evropského zatykače. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000098 - ANAL 034122 

KRÁL, Vladimír 

Ke koncepci stabilizace justice.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 4, s. 109 -112.  

 Program ministerstva spravedlnosti "Koncepce stabilizace justice" představuje 
základní představy o cílech, které by justice v dalším období měla sledovat. Vnitřní a 
vnější organizace soudů, stavy soudců a jejich obměna, kariérní řád, kárná opatření, 
jmenování soudců, výkon státní správy, úroveň právního prostředí, procesní právo. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000094 - ANAL 034118 

MALÍŘ, Jan 

Publicita typických právních aktů ES.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 9, s. 338 - 346.  

 Způsob, jakým jsou komunitární právní normy, resp. právní akty zveřejňovány, resp. 
oznamovány svým adresátům a jakým způsobem je jejich publikace garantována. 
Zvláště důležité je to u typických právních aktů, které jsou pro instituce ES základním 
prostředkem konkretizace způsobů a postupů, kterými mají být naplňovány cíle 
zakotvené v základních smlouvách, resp. v primárním právu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000144 - ANAL 030999 

MAREŠOVÁ, Alena 

Důsledky dlouhodobého uvěznění.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 5, s. 18 - 24, 6 tab.  

 Dokončení z TP č. 4/2004. Výsledky dílčího výzkumného šetření z výzkumu 
dlouhodobých trestů provedeného Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v 
letech 2000-2003. Tabulky uvádějí dosažené vzdělání prvovězněných a recidivistů, 
jejich vykonávané zaměstnání, vztah k životu, naplnění životních cílů, hodnocení  
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života, vztah k budoucnosti aj. Výsledky vyšetření respondentů psychologickými 
metodami SPARO a SUPSO. Výsledky polostandardizovaného rozhovoru s experty z 
věznic. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000100 - ANAL 034124 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K tomu, kdy může být námitka o vyprovokování trestného činu policií dovolacím 
důvodem spočívajícím v nesprávném právním posouzení skutku. 

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 4, s. 116 - 118.  

 V řízení o dovolání není dovolací soud oprávněn přezkoumávat, zda byl posuzovaný 
skutkový děj vyprovokován jednáním Policie ČR, jestliže je dovolací námitka, že 
Policie ČR vstoupila do takového skutkového děje způsobem odporujícím zákonu, 
založena jen na jiných skutkových zjištěních, než z jakých vycházely soudy 
v původním řízení, a na odlišném hodnocení důkazů dovolavatelem. Otázka, zda účast 
Policie ČR na posuzovaném skutkovém ději byla podle zákona přípustná či nikoli, 
však může naplnit dovolací důvod, protože od jejího vyřešení je závislá trestnost 
skutku. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000097 - ANAL 034121 

PIPEK, Jiří 

Princip ne bis idem v konkurenci jurisdikcí.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 4, s. 97 - 107.  

 Jedním z hlavních problémů vznikajících v mezinárodní a nadstátní oblasti je použití 
principu ne bis idem jako důsledek konkurujících si jurisdikcí. Tyto narůstající a 
neřešené případy konkurence trestních jurisdikcí na všech úrovních vnitrostátní, 
mezinárodní a nadstátní jurisdikce znamenají značné riziko v oblasti trestního práva - 
několikeré trestní stíhání na témže základě nebo naopak neúplné omezené stíhání v 
případě hranice překračující kriminality na straně jedné a porušování lidských práv 
v trestním řízení dotčených osob a suverenity dotčených států na straně druhé. Rozbor 
principu ne bis idem z hlediska lidských práv a z hlediska práva mezinárodního. 
Definování obecných předpokladů použitelnosti tohoto principu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000146 - ANAL 033528 

STROMŠÍKOVÁ, Veronika 

Změny v systému ochrany základních práv v Evropě ... : K článku 7 návrhu ústavní 
smlouvy EU.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 6, s. 537 - 570, lit..  
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K textu čl. 7 hlavy II části 1 návrhu textu ústavní smlouvy EU, předloženém 
Konventem o budoucnosti Evropy v červenci 2003. Vývoj a zdroje ochrany 
základních práv v EU/ES. Obsah Charty základních práv EU. Systém ochrany 
lidských práv Rady Evropy. Diskuze k legislativním a praktickým problémům. 
Závěrem k nedostatkům a reálným možnostem návrhu. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000093 - ANAL 034117 

ŠTURMA, Pavel 

Vztah Charty základních práv EU k dosavadnímu systému ochrany lidských práv v 
Evropě.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 9, s. 321 - 328.  

 Vytváření evropského standardu lidských práv (Charta základních práv). systémy 
ochrany lidských práv v rámci EU: národní systémy, Charta, systém rady Evropy 
(Evropská úmluva o lidských právech), univerzální systémy (OSN, ILO). Vytváření 
Charty základních práv EU, její analýza - působnost a rozsah práv, implementace a 
kontrola Charty. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000129 - ANAL 030998 

TOMÁŠEK, Michal 

Trestněprávní ochrana peněz a princip evropské teritoriality (na okraj 143 tr. zák.).  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 5, s. 11 - 14.  

 Přistoupením ČR k EU vstoupilo na našem území ihned a přímo v účinnost Nařízení 
Rady č. ES 1338/2001, kterým se stanoví opatření nezbytná k ochraně eura proti 
padělání. Definice padělání a jeho pojmové znaky uvedené v citovaném nařízení. 
Definice padělaných bankovek a padělaných mincí. Konstatováno, že současné české 
právo má problém s trestností výroby, držení a získávání samotných ochranných 
prvků k bankovkám. Povinnost členských států shromažďovat a předávat údaje o 
padělaných penězích. V r. 1999 byl zřízen při Evropské komisi Úřad pro potírání 
podvodných jednání (OLAF – European Anti-Fraud Office), do jehož působnosti 
náleží podíl na boji proti podvodům, korupci, praní peněz a jiným nezákonným 
aktivitám, které poškozují finanční zájmy ES. Hlavní cíle OLAF. 

CZ - cze: PA: če/2004 
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000115 - ANAL 034139 

ZEMÁNEK, Jiří 

Působnost Charty základních práv Evropské unie vůči členským státům.  

In: EMP - Časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 3 - 4, s. 
12 - 14 

 Přijetí Charty základních práv EU. Působnost Charty ve vztahu k členským státům. 
Typové případy účinků Charty v právu členských zemí. Vztah Charty a Evropské 
úmluvy o lidských právech (Rada Evropy). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

000154 - ANAL 033536 

CLAPP, Wiley 

Kel-Tec P-3AT [Minipistole Kel-Tec P-3AT].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 7, s. 42 - 43, 5 obr., 1 tab.  

 Tzv. dlaňová pistole v ráži .380 (odpovídá ráži 9 mm). Rozměry a podrobnosti 
konstrukce. Specifikace v tab. Výrobce Kel-Tec CNC Industries, USA. Doporučená 
cena 300 USD. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000158 - ANAL 033949 

CZ 2075 RAMI 9 mm Luger /.40 S & W.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 2, s. 12 - 15, 8 obr., 1 tab.  

 Samonabíjecí pistole, třídy "backup". Technické údaje a vlastnosti pistole CZ 2075 
RAMI. Popis a charakteristika služební zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000166 - ANAL 033955 

DOČKAL, Petr 

Pouzdro, holster, fondine, Fundas.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 2, s. 91 - 93, 8 obr.  

 Přehled pouzdra při nošení zbraní. Klasická pouzdra: Křížové pouzdro. Výhody a 
nevýhody tohoto pouzdra. Podpažní (ramenní) pouzdro. Varianty. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000165 - ANAL 033954 

DUŠEK, Ondřej 

Samopal (ČZ) vz 61 "Scorpion" (Škorpion).  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 2, s. 60 - 61, 13 obr., 1 tab.  

 Technické údaje a vlastnosti samopalu vz. 61 (Škorpion). Řez zbraní. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000170 - ANAL 033958 

DUŠEK, Ondřej 

Pistole (CZ) vz. 82 ráže 9 mm Makarov.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 4, s. 52 - 53, 11 obr.  

 Technické údaje a vlastnosti pistole (ČZ) vz. 82. Řez této zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000081 - ANAL 033760 

FENCL, Jiří 

Sportovní a policejní program Meopty.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 5, s. 76 - 77, 4 obr., 1 tab.  

 Meopta Přerov nabízí zvláštní výběr puškových zaměřovacích dalekohledů určených 
pro sportovní zbraně. Tyto puškohledy splňují některé speciální požadavky policie a 
proto jsou nabízeny výrobcem také jako "policejní program". Popis dalekohledů. 

CZ - cze: PA: bš/2004 

 

000153 - ANAL 033535 

FORKER, Bob 

The .222 Remington Magnum [Střelivo ráže .222 Remington Magnum].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 7, s. 40 - 41, 5 obr., 3 tab.  

 Zavedení nábojů .222 Remington v r. 1950. Další vývoj a produkce jiných výrobců v 
této ráži. Vojenská verze a Remington .222 (5,56 NATO). Specifikace. Přebíjení. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000159 - ANAL 033950 

HRADECKÝ, Martin 

Nůž jednotek URN.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 2, s. 44 - 45, 5 obr., 1 tab.  
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Technické údaje a vlastnosti nože SOG Seal pup. Popis, charakteristika a praktičnost 
nože. Materiál nože. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000155 - ANAL 033537 

JOHNSON, Dan C. 

Affordable Autos [Cenově dostupné pistole].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 7, s. 62 - 67, 12 obr.  

 Přehled kvalitních pistolí na americkém trhu prodávaných v dostupných cenách. 
Doporučované prodejní ceny a základní popis vybraných pistolí. Mj. značek a modelů 
Taurus 24/7, S&W Model 910, Springfield GI 45, Ruger P95D, CZ 75B (ta za zhruba 
510 USD).  

USA - gbr: PA: bv/2004 

 

000172 - ANAL 033960 

MARGOLIUS, Richard 

Neutíkej, umřeš unavený! 

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 4, s. 58 - 60, 9 obr.  

 Činnost odstřelovačů. Odstřelovačské zbraně. Zbraně a příslušnictví. Odstřelovačská 
praxe. Úkoly odstřelovačů.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000009 - ANAL 033921 

Puška nové generace.  

In: Policista. - 10, 2004, č. 4, s. 25, 2 obr.  

 Útočná puška G 11, G 36, XM 29, XM 8, XM 8/ M8: Vývoj, popis, charakteristika, 
střelivo. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000067 - ANAL 033991 

VONDRÁČEK, Aleš 

SIG SP 2009... ve službách sladké Francie.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 3, s. 24 - 27, 13 obr.  
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Nová služební střelná zbraň ve Francii. Testování této zbraně. Rozdíly mezi pistolí SP 
2022 o proti SP 2009. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000164 - ANAL 033953 

VONDRÁČEK, Aleš 

Obranná střelba IDPA ... blíže k realitě.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 2, s. 46 - 49, 13 obr.  

 Charakteristika obranné střelby. Obranná střelba IDPA. IDPA v ČR. Hodnocení a 
rozdělení obranné střelby. Zbraně v IDPA. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000167 - ANAL 033956 

VONDRÁČEK, Aleš 

GLOCK G23... Můžete se spolehnout.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 4, s. 26 - 29, 11 obr.  

 Charakteristika a vlastnosti střelné obranné zbraně. Testování této zbraně. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000171 - ANAL 033959 

VONDRÁČEK, Aleš 

Speciální skupiny vězeňské služby ČR.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 40, s. 55 - 57, 12 obr.  

 Informace o vězeňské službě. Činnost vězeňské služby. Skupiny "zvláštního určení" 
v rámci Vězeňské služby ČR. Výstroj a výzbroj speciální skupiny. Výcvik speciální 
jednotky. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

000050 - ANAL 033942 

HALAŠKA, Jiří 

Programové cíle činnosti Ředitelství výcviku a doktrín pro přechod na profesionální 
armádu.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 1, s. 3 - 7.  
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Reformy strategie výcviku a jeho zabezpečení pro přechodný a cílový stav výstavby 
profesionálů AČR. Výcvik, kariérové vzdělávání a odborná příprava všech kategorií 
personálu AČR. Zabezpečení výcviku a rozvoje UVZ. Tvorba doktrín a předpisů. 
Rozvoj simulačních a trenažérových technologií. Jazyková příprava. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000072 - ANAL 033948 

HORÁK, Oldřich 

Soustředění zpravodajského úsilí.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 1, s. 63 - 71, 2 schéma, 1 tab.  

 Úkoly zpravodajské služby. Dvě kategorie CCIR (Commanders Critical Information 
Requirements): PIR a FFIR. Řešení a jeho nástroje. Vztahy mezi nástroji. Zkratky 
užité v článku. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000071 - ANAL 033947 

Letectvo v mírových silách a humanitárních operacích.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 1, s. 124 - 134.  

 Úloha letectva za mírových a humanitárních operací. Prevence konfliktů. Udržení a 
posilování míru. Vytváření míru. Humanitární operace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000070 - ANAL 033946 

SABOLČÍK, Dušan 

Faktory ovlivňující vedení operací a bojů v zastavěných prostorech : Aktualizace 
úkolů AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), č. 1, s. 43 - 62, 1 tab., lit. 2.  

 Formování bezpečnostní politiky. Politické faktory. Vojenské faktory. Faktory 
ovlivňující bojové operace v zastavěném prostoru. Obecné důsledky. Bojová činnost 
během operací v zastavěném prostoru. Úloha jednotlivých bojových uskupení při boji 
v zastavěném prostoru. Faktory ovlivňující mírové operace v zastavěném prostoru. 
Úloha bojových sil v mírových operacích v zastavěných prostorech. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000068 - ANAL 033945 

VRÁBLÍKOVÁ, Petra 

Význam a úloha řízení lidských zdrojů v podmínkách AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 1, s. 106 - 109, lit. 4.  

 Základní přístupy z teorie řízení lidských zdrojů. Teoretické přístupy. Základy pro 
úvahy nad pojetím personálního řízení. Vlivy na personální řízení. Trendy v 
personálním řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

000178 - ANAL 033965 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Ochrana proti katastrofám v Dánsku.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 2, s. 16 - 18 

Historie Centra připravenosti k záchraně dánského regionu. Záchranná připravenost. 
Centrum řízení jednotek záchranného sboru. Úřad pro řízení při ohrožení. Výcvik a 
rozdělování centra připravenosti. Vybavení centra připravenosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000179 - ANAL 033966 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Přehled mimořádných událostí ve světě za únor - březen a květen 2003. 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 2, s. 19 - 26 

Přehled mimořádných událostí ve světě za únor, březen a květen 2003. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000188 - ANAL 033974 

ČAHOJOVÁ, Ľubica 

Příčiny vzniku požiarov a základné otázky ich stanovenia.  

In: 112. - 3, 2004, č. 4, s. 8 - 10, 2 obr., lit. 3.  

 Zkoumání příčin požárů. Nejrozšířenější příčiny požárů. Základní otázky stanovení 
příčin požárů. Metodika zkoumání jednotlivých příčin požárů. Závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2004 
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000121 - ANAL 034145 

ČAPOUN, Tomáš - KALA, Daniel 

Současný stav zabezpečení dekontaminace u jednotek HZS ČR.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 14, 2003, č. 2, s. 5 - 23, lit. 
17.  

 Zhodnocení využitelnosti hasičské techniky pro dekontaminaci, vytipování vhodných 
prostředků a techniky hasičských jednotek a shrnutí hlavních dekontaminačních 
metod. Rozbor zásahů jednotek v letech 1998 - 2000 souvisejících s prováděním 
detoxikace – hlavní druhy povrchů a materiálů, hlavní druhy kontaminantů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000189 - ANAL 033975 

FAJGAR, Josef 

Vrtulníky - významný prostředek v integrovaném záchranném systému.  

In: 112. - 3, 2004, č. 4, s. 16 - 17, 5 obr.  

 Vrtulníky používané v integrovaném záchranném systému. Příprava záchranářů. 
Přehled a charakteristika vrtulníků Policie ČR, Armády ČR. Využití vrtulníků. 
Nasazení v případě nutnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000117 - ANAL 034141 

LUKÁŠKOVÁ, Lenka 

Zájem občanů o ochranu obyvatelstva roste u nás i v Evropské unii.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 15, 2004, č. 1, s. 17 - 21.  

 Je důležité, aby občané byli přiměřeně informováni o možném vzniku nebezpečí v 
místě bydliště a základních zásadách ochrany. Povinnost státu dle ústavního zákona o 
bezpečnosti ČR. Výzkum znalostí obyvatelstva o ochraně života, zdraví a 
majetkových hodnot v rámci civilní ochrany při mimořádných událostech. Výsledky 
výzkumu potvrdily nízkou úroveň těchto znalostí. Identifikace civilní ochrany v ČR, 
východiska výzkumu, jeho konkrétní obsah. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000119 - ANAL 034143 

MALÍŘ, František - SEVERA, Jan - ROUBAL, Tomáš - DVOŘÁČKOVÁ, Ivana 

Mykotoxiny a bioterorismus.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 14, 2003, č. 1, s. 35 - 44.  

 Bioterorismus a využití toxinů jako látek podobných biologickým agens. 
Mykotoxiny, jejich základní rozdělení, charakteristika. Účinnost těchto látek na  
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člověka. Snadnost zneužití pro teroristické cíle (např. kontaminací potravin). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000118 - ANAL 034142 

MIKA, Otakar J. 

Informovanost obyvatelstva o mimořádných událostech se zaměřením na závažné 
průmyslové havárie.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 15, 2004, č. 1, s. 33 - 48, 1 
tab, lit. 13.  

 Česká legislativa o informování obyvatelstva o mimořádných událostech. Současný 
stav informovanosti obyvatelstva se zaměřením na průmyslová rizika a možné 
závažné havárie. Návrh způsobů komunikace a informování obyvatelstva nad rámec 
právních norem. Připravenost obyvatelstva na možné případy závažných 
průmyslových havárií. V tabulce přehled základních havarijních událostí a jejich 
dopadů. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000120 - ANAL 034144 

MIKA, Otakar J. 

Ochranné masky, prostředky improvizované ochrany osob a doporučené způsoby 
chování osob.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 14, 2003, č. 2, s. 53 - 69, 4 
obr., lit. 6.  

 K ochraně osob před nebezpečnými látkami se obecně používají tzv. prostředky 
individuální ochrany a prostředky kolektivní ochrany. Prostředky individuální 
ochrany jsou určeny především k ochraně dýchacích orgánů, chrání také oči a povrch 
těla. Základním prostředkem individuální ochrany jsou ochranné masky. Vznik 
ochranné masky v období 1. světové války a jejich vývoj v Československu. Soudobé 
nebezpečné látky (otravné, průmyslové toxické, bojové biologické, radioaktivní). 
Konstrukce ochranné masky, její udržování, způsoby použití. Soudobé ochranné 
masky používané v ČR. Příznaky zasažení nebezpečnými látkami, improvizované 
prostředky ochrany, modely chování zasažených osob. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000123 - ANAL 034147 

MIKA, Otakar J. 

Zákaz bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a boj proti biologickému 
terorismu.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 14, 2003, č. 2, s. 71 - 86, 
lit. 33.  
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 Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně, jejich základní typologie a způsoby 
zasažení. Rizika zneužití terorismem. Mezinárodní Úmluva o zákazu biologických 
zbraní, rozdílný přístup k Úmluvě ze strany USA. Národní zákon o zákazu 
biologických zbraní v ČR. Biologický terorismus a jeho specifika. Ochrana před 
bioterorismem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000080 - ANAL 033759 

PINE, Tom 

Emergency Planing in a Changing World [Bezpečnostní plánování v měnícím se 
světě].  

In: Intersec. - 14, 2004, č. 2, s. 50 - 52, 2 tab., 1 graf.    

Systémy ochrany proti přírodním katastrofám by mohly být využívány i při ochraně 
nebo alespoň zmírnění dopadu katastrof zaviněných člověkem. Krizový management. 
Tabulka typů přírodních i člověkem zaviněných katastrof. 

GBR - eng: PA: bš/2004 

 

000122 - ANAL 034146 

SEVERA, Jan - FIŠER, Zdeněk - ČAPOUN, Tomáš 

Rozvoj detergentních prostředků pro detoxikaci.  

In: Informační zpravodaj - Institut ochrany obyvatelstva. - 14, 2003, č. 2, s. 87 - 101.  

 Řada látek uvedených v minulosti pro účely dekontaminace již není na trhu. 
Zhodnocení současného stavu rozvoje detergentů pro dekontaminaci a detoxikaci. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000175 - ANAL 033963 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nebezpečí jaderných elektráren.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 2, s. 7 - 8 

 Obavy rakouské veřejnosti o bezpečnost při poruchách jaderných elektráren ve 
státech sousedících s Rakouskem. Porucha v Maďarsku. Účinek radiace při nehodě 
jaderně energetického zařízení. Ochrana před radioaktivním spadem. Radiační zátěž. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000177 - ANAL 033964 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nejdůležitější zákony a vyhlášky vydané v roce 2002 a mající vztah k civilní ochraně.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 9, 2003, č. 2, s. 9 - 10. 

Přehled nejdůležitějších zákonů a vyhlášek vydaných v roce 2002 a majících vztah k 
civilní ochraně na Slovensku. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000182 - ANAL 033968 

Vysoká škola hasičského umění.  

In: 100 + 1 ZZ. - 41, 2004, č. 8, s. 10 - 11, 6 obr.  

 Hasičská vysoká škola ve Velké Británii. Výcvik hasičů z celé Evropy. Počítačové 
programy. Vybavení a technika. Využití a výcvik psů. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000195 - ANAL 033981 

ADAMEC, Vilém 

Jednotky požární ochrany ve Švýcarsku.  

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

 Územně - správní členění Švýcarska. Organizace požární ochrany. Zásahová činnost. 
Systém školení a výcviku. Postavení jednotek PO v systému ochrany obyvatelstva. 
Zásahové statistiky jednotek požární ochrany ve Švýcarsku. Přehled kurzů v kantonu 
Bern. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000192 - ANAL 033978 

LINHART, Petr 

Informační systém krizového řízení České republiky.  

In: 112. - 3, 2004, č. 4, s. 23.  

 Informační systém krizového řízení ČR. Cíle projektu. Vlastnosti systému. Vytvoření 
podsystému. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000190 - ANAL 033976 

MUSIL, Pavel 

Jednotný systém varování a vyrozumění.  

In: 112. - 3, 2004, č. 4, s. 18 - 19, 2 schéma, 1 obr.  

 Vysvětlení pojmů: Varování, varovný signál, prvotní informace, vyrozumění, 
koncový prvek varování. Možnosti systému. Rotační siréna. Sirénové přijímače. 
Elektronické sirény. Vyrozumívací centra. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2004 


