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ALKOHOL, DROGY 
 

000563 - ANAL 034415 

BOBO, John 

Impaired Driving Incidents Expected with New Heroin Treatment [Nová léčba 
závislosti na heroinu. Očekávané dopravní nehody u řidičů takto léčených].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 7, s. 38, lit. 3.  

 Podle zákona z r.2002 o léčení drogové závislosti mají lékaři možnost předpisovat 
některé drogy legálně. Tím de facto umožňují léčeným osobám řídit motorové vozidlo 
pod vlivem drog. Buprenorphin byl legalizován jako prostředek při léčbě závislosti na 
heroinu, přestože má uspávací a tlumicí účinek. S touto situací se musí vyrovnat jak 
dopravní policie tak místní prokuratura. Je nutno zavést přesnější metody testování a 
zabránit zneužívání legálně předepsaných drog. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000601 - ANAL 034905 

DUBBERT, Gaby - HUHN, Wolfgang 

Szeneveranstaltungen und die Risiken für die Teilnehmer : Musik, Tanz  und Drogen 
[Pořádání technoakcí a rizika pro účastníky. Hudba, tanec a drogy].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 4, s. 5 - 7.  

 Výrazný rytmus, tanec, konsumace psychotropních látek - to jsou tradiční způsoby 
ovlivňování vědomí a psychiky. Při hromadných akcích tohoto typu, zejména různé 
akce technoscény, se přidává davová psychóza, dochází ke stavům ztráty vědomí 
vlastní identity a individuality. Pro účastníky to však znamená i značné riziko 
podlehnutí davové psychóze a jsou-li ve hře ještě psychotropní látky nebo různé 
povzbuzující prostředky, pak přicházejí i rizika fyziologická, jako je vyčerpání, 
důsledky požívání drog a předávkování. Jak taková akce typu techno probíhá, její 
působení na účastníky. Typologie nejčastěji užívaných psychotropních látek, jejich 
základní účinky apod. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000602 - ANAL 034906 

GEUTHER, Jens Peter 

Kriminalistische und kriminaltaktische Aspekte : Goa-Partys [Kriminalistické a 
kriminalistickotaktické aspekty Goa-Party].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 4, s. 8 - 11.  

 V rámci technokultury se objevil nový fenomen - hnutí Goa - který k dosavadním 
typickým projevům techna (rytmus, tanec, hudba, psychotropní látky) přidává ještě 
meditativní techniky. Policie stojí v poznávání tohoto fenomenu na úplném začátku. 
Vlastní fenomenologie jevu, získávání informací z internetu (je nutné sledovat i web,  
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chat a usenet, protože většina akcí probíhá přísně utajeně). Volba kriminalistické 
taktiky, využití operativních prostředků, vnitřní policejní informační příprava a její 
využití. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000603 - ANAL 034907 

SCHWENTUCHOWSKI, Stephan 

Drogemissbrauch bei Veranstaltungen der Techno-Party-Szene [Zneužívání drog při 
pořádání akcí techno scény. Hmotněprávní hledisko ].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 4, s. 11 - 13.  

 Přehled právních norem, které může německá policie použít v případě užívání 
psychotropních látek v souvislosti s pořádáním technoakcí. Kdy je držení a užití 
drogy trestné, skutkový stav, trestné činy, atd. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000512 - ANAL 034873 

VONDREJS, Vladimír 

"Čeko" drogový poklesek kvasinek : Od čajíčků k pervitinu.  

In: Vesmír. - 83, 2004, č. 8, s. 432 - 433.  

 Získávání alkaloidu efedrinu z přírodních zdrojů a jeho využití v lékařství a zneužití 
při ilegální výrobě amfetaminových drog, především pervitinu. Nebezpečnost drogy, 
její účinky a důsledky dlouhodobějšího užívání. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

000494 - ANAL 033581 

BULL, Simone 

The Land of Murder, Cannibalism, and All Kinds of Atrocious Crimes : Maori and 
Crime in New Zealand 1853-1919 [Země vražd, kanibalismu a závažné kriminality? 
Kriminalita novozélandských Maorů 1853-1919].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 496 - 519, 3 obr. 5 tab., lit. 54.  

 Ze studie ke kriminalitě (a kanibalismu) Maorů na Novém Zélandu na počátku 
minulého století. Vyhodnocení údajů z koloniálních dokumentů. Porovnání. 

GBR - eng: PA: bv/2004  
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000534 - ANAL 033596 

CANTER, David V. - WENTINK, Natalia 

An Empirical Test of Holmes and Holmes's Serial Murder Typology [Empirický test 
typologie sériových vražd podle Holmes and Holmes's].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 4, s. 489 - 515, 6 obr., 1 tab., lit. 18.  

 Analýza výsledků testu klasifikačního schématu sériových vražd Holmes and 
Holmes's na vzorku evidovaných 100 případů sériových vražd v USA. Oblasti pro 
další rozšíření H & H typologie a možnosti dalšího precizování modelů. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000500 - ANAL 033587 

DITTON, Jason - CHADEE, Derek - FARRALL, Stephen - GILCHRIST, Elizabeth - 
BANNISTER, Jon 

From Imitation to Intimidation [Od napodobování k obtěžování].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 595 - 610, 3 tab., lit. 59.  

 Zprávy hromadných sdělovacích prostředků a vyvolávání obav a strachu veřejnosti 
před kriminalitou. Pozice možných obětí. Analýza výsledků průzkumu a komentář. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

000522 - ANAL 031970 

FÜLLGRABE, Uwe 

Hassverbrechen [Zločin z nenávisti].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 6, s. 391 - 397, 1 obr., lit. 15.  

 Definice pojmu a přehled všech forem této kriminality (hate crime) od vandalismu 
přes krádeže až po násilnou kriminalitu a zabití. Trestné činy, spáchané ve stavu 
"amoku", který je tradičně a chybně vykládán jako psychická porucha. Situace v 
USA, způsob myšlení pachatelů, antifilozofie proti všem státním institucím. 
"Odlidštění" oběti. Postraumatické poruchy u obětí. Reakce obětí. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000507 - ANAL 033592 

GAETZ, Stephen 

Safe Streets for Whom? : Homeless Youth, Social Exclusion, and Criminal 
Victimization [Bezpečnost na ulicích. Mladí bezdomovci, sociální vyloučení a 
viktimizace].  

In: Canadian Journal of Criminality and Criminal Justice. - 46, 2004, č. 4, s. 423 - 
455, 4 tab., lit. 68.  
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Pouliční viktimizace v kanadském Torontu. Mládež bez domova, bez práce, 
vyčleněná ze společnosti a žijící v ulicích, veřejných prostranstvích apod. 
Vyhodnocení výsledků průzkumů. Sociální a společenské souvislosti. Možnosti 
prevence. 

CA - eng: PA: bv/2004 

 

000499 - ANAL 033586 

GILL, Martin - TAYLOR, Geoff 

Preventing Money Laundering or Obstructing Business? [Prevence praní špinavých 
peněz nebo bránění obchodu?].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 582 - 594, 4 tab., lit. 32.  

 Praní špinavých peněz a kriminologie. Z výsledků britské studie zohledňující některé 
netradiční aspekty. Mj. finanční agentury, zákazníky, další okolnosti transakcí. 
Vyhodnocení výsledků studie, tabulky a diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

000495 - ANAL 033582 

HAAS, Henriette - FARRINGTON, David P. - KILLIAS, Martin - SATTAR, 
Ghazala 

The Impact of Different Family Configurations on Delinquency [Vliv úplnosti rodiny 
na kriminalitu].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 520 - 532, 4 tab., lit. 21.  

 Vliv rodinného zázemí na kriminalitu mladistvých. Neúplné rodiny a výchova jedním 
z rodičů. Výsledky a závěry z průzkumu 21 tis. švýcarských branců ve věku 21 let. 
Sklony k trestné činnosti a recidivě. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

000493 - ANAL 033580 

HOOD, Roger 

Hermann Mannheim and Max Grunhut: Criminological Pioneers in London and Paris 
[Zakladatelé britské kriminologie: Hermann Mannheim a Max Grunhut].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 469 - 495, lit. 67.  

 K počátkům a protagonistům britské kriminologie. Dílo a oblasti působení jejích 
zakladatelů. Význam akademické půdy (Oxford) pro položení základů samostatného 
oboru. 

GBR - eng: PA: bv/2004 
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000498 - ANAL 033585 

KEMPA, Michael - STENNING, Philip - WOOD, Jennifer 

Policing Communal Spaces [Spolupráce policie v obecných záležitostech ].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 562 - 581, lit. 88.  

 Trendy v činnosti policie ve směru těsnější spolupráce s místní komunitou a občany, 
v zájmu místní bezpečnosti a prevence kriminality. Prezentace názorů odborníků. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

000525 - ANAL 034401 

KRONIG, Philipp - BOLLMANN, Eva 

Die Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität 
(KOBIK) [Švýcarské koordinační středisko pro potírání internetové kriminality 
KOBIK].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 6, s. 415 - 419, 1 tab., 2 grafy, lit. 9.  

 První projekty z let 1998 a 1999. Vývoj v dalších letech. Způsob práce střediska 
KOBIK, spolupráce s ostatními institucemi. Porovnání se situací v jiných zemích. 
Přínos střediska KOBIK k potírání počítačové kriminality v Evropě. Zhodnocení 
dosavadních úspěchů. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000538 - ANAL 034403 

KURY, H. - LICHTBLAU, A. - NEUMAIER, A. 

Was messen wir, wenn wir Kriminalitätsfurcht messen ? [Co měříme, když měříme 
strach z kriminality ?].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 7, s. 457 - 465, 2 tab., 2 grafy, lit. 16.  

 Strach z kriminality je jakýsi konstrukt, tedy teoretický pojem vybudovaný na 
abstraktní konstrukci. Měření strachu z kriminality není jednotné ani zcela přesné. 
Otázkou je, zda měříme skutečně strach z kriminality, nebo spíše všeobecný pocit 
nejistoty a neklidu obyvatelstva. Chceme-li se vyvarovat těchto chyb a následných 
chybných hypotéz, je nutno zavést v této oblasti jiné, přesnější metody průzkumu. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000529 - ANAL 034402 

STÖRZER, Hans Udo 

Effektive Kriminalitätsbekämpfung vs. Wahrung der Datenschutzrechte des Einzelnen 
: Ein alter Streit in neuer Dimension? [Účinné potírání kriminality versus zachování 
práv občana na ochranu osobních dat. Starý spor v nové dimenzi?].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 6, s. 405 - 407, lit. 31.  
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Prevence kriminality, ochrana osobních údajů jedince a z toho vyplývající právní 
spory. Odposlouchávání telefonních rozhovorů a sledování pomocí videokamer může 
zabránit vážným trestným činům, nebo přispět k jejich objasnění. Jak vyřešit tento 
rozpor mezi zajištěním bezpečnosti a svobodou občana v demokratické společnosti?  

 

Prohlášení Spolkového ústavního soudu k tomuto problému. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000535 - ANAL 033597 

WALTERS GLENN D. - GEYER, Matthew D. 

Criminal Thinking and Identity in Male White-Collar Offenders [Kriminalita bílých 
límečků. Identita a uvažování pachatelů (mužů)].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 3, s. 263 - 281, 3 tab., lit. 18.  

 Z výsledků srovnávání kriminality a charakteristik pachatelů trestné činnosti v oblasti 
tzv. kriminality bílých límečků. Podklady byly získány u vězněných osob. Porovnání 
pachatelů s a bez předchozí jiné trestné činnosti. Diskuze a poznámky. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000496 - ANAL 033583 

YAR, Majid - SUE, Penna 

Between Positivism and Post Modernity? : Critical Reflections on Jock Young's The 
Exclusive society [Mezi positivismem a postmodernou? Kritické reflexe k práci J. 
Zounga Exkluzívní společnost].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 533 - 549, lit. 54.  

 Odezva a kritika na citovaný článek. Zejména pro odstup od klasického pojetí a 
údajně neúměrné rozšíření vlivů kulturních, sociálních a politických teorií. Polemika 
k uváděným směrům rozvoje kriminologie. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

000497 - ANAL 033584 

YOUNG, Jock 

Crime and the Dialectics of Inclusion/Exclusion [Kriminalita a dialektika 
zahrnutí/vyčlenění].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 4, s. 550 - 561, lit. 49.  

 Komentář na kritiku autorovy práce, zaměřené na teorii a další možný rozvoj 
kriminologie. Uvedení a obhajoba východisek a zásad koncepce. 

GBR - eng: PA: bv/2004 
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000594 - ANAL 034898 

CHALUPOVÁ, Regina 

Zneužívání dětí se velmi těžko dokazuje.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, srpen, s. 18 - 19.  

Sexuální zneužívání a jeho nejčastější formy. Traumatizace pohlavně zneužívaného 
dítěte, zejména u tzv. dotykových forem sexuálního zneužívání. Viktimologické 
hledisko rizika zneužívání dítěte, projevy v chování naznačující zneužívání, ale 
obtížnost jejich rozpoznání a dokazování. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000550 - ANAL 034894 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Krádeže v obchodech.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červenec, s. 27.  

 Základní typologie pachatelů krádeží v obchodech: vývojový pachatel, příležitostný 
pachatel, recidivující pachatel, pachatel v ekonomické tísni, psychicky narušený 
pachatel. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000557 - ANAL 034411 

DORSEY, R.Rita 

Reducing Juvenile Violence through Prevention, Intervention, and Law Enforcement 
Practices [Jak snížit násilnou kriminalitu mladistvých prevencí, intervencí a 
uplatňováním zákona].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 6, s. 71 - 73, 3 obr..  

 Policie v Memphisu, Tennessee, vyvinula Projekt snížení násilné kriminality 
mladistvých (Juvenile Violence Abatement Project, JVAP). Projekt se skládá ze tří 
komponentů: a) prevence, u jedinců dosud netrestaných, b) intervence, u těch, kteří se 
již dostali do kontaktu s justicí, c) uplatňování zákona, u jedinců, kteří ve své násilné 
kriminalitě pokračují. Podrobný přehled činnosti v rámci tohoto projektu. Spolupráce 
s dalšími institucemi v místních podmínkách. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000641 - ANAL 034767 

ERBÁKOVÁ, Jana 

Mafie po Slovensku.  

In: Týden. - 11, 2004, č. 30, s. 26 - 29, 9 obr.  
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 Přehled vražd z podsvětí. Počet obětí slovenského podsvětí. Propojení mafie s policií. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000548 - ANAL 034892 

Jací lidé se dopouštějí sexuálního zneužívání dětí. Na základě knihy Jak ochránit své 
dítě, Portál, 1995: Michele Eliotová.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červenec, s. 22 - 24.  

 Obtížnost definování sexuálního zneužívání dětí. Pachateli jsou z 95 procent muži, 
ale nebezpečí ze strany žen nelze podceňovat. Kategorie pachatelů podle Nicolase 
Grotha: pedofilně zaměřené osoby (jejich oběťmi jsou nejčastěji chlapci) a osoby 
regresního typu (nejčastějšími oběťmi jsou dívky). Různost společenského prostředí, 
z něhož pachatelé pocházejí, různost obětí. Prevence sexuálního zneužívání dětí a její 
komplikovanost. Jedinou účinnou formou je naučit dítě o těchto věcech nemlčet a 
dožadovat se pomoci. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000617 - ANAL 034920 

KISSEL, Markus 

Rote Karte für Hooligens : CCCTV - Komplettsystem sorgt bei Alemannia Aachen 
für Sicherheit [Červená krta pro hooligens. Uzavřený televizní systém se stará o 
bezpečnost na stadionu Alemannia Aachen].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 26, 2004, č. 6 - 7, s. 32 - 33, 3 obr.  

 Výtržnictví a násilí na fotbalových stadionech odůvodnilo vysoké náklady na 
instalaci komplexního uzavřeného televizního okruhu. Použitý digitální kamerový 
systém umožňuje pořízení detailního obrazu i ve ztížených světelných podmínkách. 
Slouží tak k odhalování možných konfliktních míst, k identifikaci "vyvolávačů" 
výtržností a násilí, popř. i pachatelů násilných činů. Příklad je ze stadionu fotbalového 
klubu Alemannia Aachen. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000596 - ANAL 034900 

Krádeže v podnicích.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, srpen, s. 24 - 26.  

 Vysoké procento firem postižených hospodářskou kriminalitou vlastních 
zaměstnanců. Škody způsobené touto kriminalitou jsou jak materiální, tak i morální. 
Podceňování prevence ze strany podniků a jejich managementu. Vnitřní a vnější 
kriminalita ohrožující podniky. Stále nebezpečnější formy tzv. sofistikované 
kriminality, jejímž pachatelem je střední a vyšší management a která je 
celospolečensky nebezpečná. Odhalování a dokazování této vysoce specializované  
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kriminality je vázané na existenci dostatečně vyškolených odborníků a na ochotu 
firem ke spolupráci. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000592 - ANAL 034896 

LUKÁŠKOVÁ, Michaela - KROFTOVÁ, Andrea 

Nový program pro mladistvé pachatele trestných činů.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, srpen, s. 11 - 12.  

 Nezisková organizace Partners Czech ve spolupráci s Probační a mediační službou 
ČR zahájila pilotní projekt programu Právo pro každý den probační resocializační 
program pro mladistvé prvopachatele trestných činů. Cíle programu, jeho realizace a 
výsledky. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000549 - ANAL 034893 

MAŠKOVÁ, Michaela 

Domácí násilí - 215a - týrání osoby žijící ve společném obydlí.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červenec, s. 25 - 26.  

 Vymezení trestného činu domácího násilí zákonem. Pojem týrání svěřené osoby, 
pojem společné obydlí. Okolnosti podmiňující výši trestní sazby, zejména použití 
vyšší trestní sazby, a nové přitěžující okolnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000643 - ANAL 034769 

MATOUŠEK, Vladimír - BLAHÁK, Luděk 

Jak se zbavit mrtvoly? 

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 3, s. 6 - 15, 6 obr.  

 Problematika odstranění mrtvoly obecně. Rozdělení pachatelů a spolupachatelů do 
čtyř skupin. Výhody a nevýhody pachatelů 1 – 4 skupiny. Prvotní informace k 
pohřešovanému a podezřelému. Výslechy osob. Domovní prohlídka. Výslech 
obviněného. Znalecké posudky z oboru soudního lékařství a biomechaniky. Stanovení 
vyšetřovacích verzí. Výslech podezřelých. Vyhodnocení případů. Poznámka 
recenzenta.  

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000540 - ANAL 034405 

PELSTER, Dirk Marc 

Satanismus und kriminelles Unrecht [Satanismus a kriminální bezpráví] 

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 7, s. 466 - 471, lit. 19.  

 Satanismus není sám o sobě důvodem k trestnímu stíhání, pokud se nejedná o trestné 
činy, spáchané v souvislosti se satanismem. Policie, státní zastupitelství, soudy a další 
instituce jsou často vystaveny velkému tlaku ze strany veřejného mínění. V některých 
případech totiž není zcela jasné, zda jde o kriminalitu motivovanou satanismem či 
nikoliv. Satanismus však nelze podceňovat, protože představuje stálé potenciální 
nebezpečí. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000599 - ANAL 034903 

RYSKOVÁ, Světlana 

Ochrana před vlastním zaměstnancem.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 36, s. 38 - 39.  

 Nejběžnější projevy zaměstnanecké kriminality a nejčastější pachatelé. Náhrady 
škody a jejich vymáhání - jednou z možností je speciální pojištění, kde pak náhradu 
vymáhá pojišťovna. V poznámce podrobněji o rizicích počítačové hospodářské 
kriminality zaměstnanců. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000642 - ANAL 034768 

SVOBODA, Jiří - ZIKMUND, Pavel - PIVODOVÁ, Jitka 

Konec bombového útočníka.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 3, s. 3 - 4, 2 obr.  

 Po téměř pěti letech uzavřela policie dosud nejrozsáhlejší případ sériového 
bombového útočníka v historii české kriminalistiky. Devatenáct útoků na železniční 
koleje, památky, ale i na nemocnici měl na svědomí 68 letý důchodce. Při zatýkání se 
vážně pobodal nožem na krku a na následky zranění zemřel. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000616 - ANAL 034919 

WEBER, Roman G. 

Korruption und Untreue auf der Spur : Rechtslage beim Blick auf 
Telefonkommunikation und E-mail [Na stopě korupci a zpronevěry. Právní úpravy z 
hlediska telefonické a e-mailové komunikace].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 26, 2004, č. 6 - 7, s. 36 - 38, 1 obr.  
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Odhalování vnitropodnikové hospodářské kriminality (korupce, zpronevěry) vlastními 
silami. Využití dohledu nad telefonáty a e-mailem zaměstnanců však vyžaduje si 
uvědomit a respektovat právní normy, které se vztahují k ochraně dat, využívání 
telekomunikačních služeb a konečně i ustanovení trestního zákoníku. Článek se 
zaměřuje na oblast telefonátů a e-mailů a upozorňuje na dvě nejdůležitější legislativní 
oblasti této problematiky: dimenze trestněprávní a dimenze právní ochrany dat. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

000590 - ANAL 034423 

ALBRECHT, K. - GÜNTHER, D. - OELKE, M. - WILKE, N. - WAGNER, C. - 
TRÖGER, H.D. 

Spontane Harnblasenruptur [Samovolné protržení močového měchýře]. 

In: Archiv für  Kriminologie. - 213, 2004, č. 5-6, s. 154 - 164, 3 obr., lit. 40.  

 Třiatřicetiletý muž byl nalezen ve svém bytě. Zemřel na následky protržení 
močového měchýře ve stavu opilosti. Cizí zásah nelze vyloučit. Výsledky pitvy, 
histologické nálezy. Diskuse a závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000568 - ANAL 034417 

CAVETT, V. - WANINGER, E.M. - KRUTAK, J.J. - ECKENRODE, B.A. 

Visualization and LC/MC Analysis of Colorless Pepper Sprays [Vizualizace a 
chromatograficko-spektrometrická analýza bezbarvého pepřového spreje].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 3, s. 469 - 476, 7 obr., 3 tab., lit. 10.  

 Přítomnost pepřového spreje (Oleoresin capsicum, OC) na důkazních materiálech je 
důležitá při zjištování průběhu incidentů, zvláště když jiné stopy chybí. Byla vyvinuta 
nová metoda zviditelnění bezbarvého pepřového spreje na textilních materiálech. 
Popis experimentu, výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000585 - ANAL 034419 

ESSLINGER, K.J. - SIEGEL, J.A. - SPILLANE, H. - STALLWORTH, S. 

Using STR Anaalysis to Detect Human DNA from Exploded Pipe Bomb Devices 
[Detekce DNA ze zbytků odpálené trubkové bomby pomocí analýzy STR].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 3, s. 481 - 484, 2 tab., lit. 16.  

 Po odpálení trubkové bomby je identifikace pachatele obtížná. Tato studie zkoumá, 
jestli je možno ze zbytků bomby získat vzorky DNA v takové míře, aby bylo možno  
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určit osobu, která manipulovala s trhavinou před odpálením. Byla provedena pokusná 
exploze dvaceti trubkových bomb. Následná identifikace DNA metodou STR byla ve 
většině případů správná. Existují však další faktory (v článku jsou popsány), které v 
některých případech identifikaci komplikují nebo znemožňují. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000539 - ANAL 034404 

EWERT, Anslieb - HAFNER, Jürgen 

Erfolgreiche Leichensuche mit Unterwasser-Video-Kamera im Eicher Altrheinsee 
(Kreis Alzey-Worms) [Úspěšný nález mrtvého těla pomocí videokamery v jezeře 
Altrheinsee v Eicheru].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 7, s. 484, 1 obr.  

 Tělo 21letého muže, který se utopil v jezeře u Wormsu bylo nalezeno pomocí 
kamery, uzpůsobené pro filmování pod vodou. Technický popis kamery a možnosti 
jejího použití. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000586 - ANAL 034420 

GILL, Peter - KIRKHAM, Amanda 

Development of a Simulation Model to Assess the Impact of Contamination in 
Casework Using STRs [Vyvinutí simulačního modelu pro zhodnocení vlivu 
kontaminace DNA na výsledky případů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 3, s. 485 - 491, 3 obr., 4 tab., lit. 12.  

 Pomocí počítače byl vytvořen simulační model pro odhad potenciální úrovně 
kontaminace DNA, ke které dochází v běžných případech. Ju nutno rozlišovat mezi 
kontaminací DNA a náhodným přenosem DNA od dalších osob, které se zúčastní 
vyšetřování. Popis experimentu, výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000583 - ANAL 034418 

HSIEH, Hsing-Mei - HOU, Rur-Jyun - CHEN, Ku-Feng - TSAI, Li-Chin 

Establishing the rDNA IGS Structure of Cannabis sativa [Stanovení struktury rDNA 
IGS u substance Cannabis sativa].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 3, s. 477 - 480, 2 obr., 1 tab., lit. 30.  

 Struktura rDNA IGS (ribosomal DNA intergenic spacer) u Cannabis sativa byla 
stanovena a může být použita pro klasifikaci a identifikaci této látky. Popis  
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amplifikace rDNA IGS. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000588 - ANAL 034421 

RYAN, J.H. - BARRUS, J.K. - BUDOWLE, B. - SHANNON, C.M. - THOMPSON, 
V.W. - WARD, B.E. 

The Application of an Automated Allele Concordance Analysis Systém 
(CompareCallsSM) to Ensure the Accuracy of Single-Source STR DNA Profiles 
[Aplikace automatizovaného komparačního analytického systému k zajištění přesnosti 
profilování DNA metodou STR].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 3, s. 492 - 499, 5 obr., 5 tab., lit. 21.  

 Systém, který umožňuje zhodnotit přesnost dosavadních metod analýzy DNA, 
přesnost metody STR a případné omyly. Metodika tohoto systému, význam pro 
laboratorní praxi. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000606 - ANAL 034424 

SCHULZ, M.M. - REICHERT, W. - WEHNER, H.D. - MATTERN, R. 

Eine bereits archivierte Fingerspur als Ausgangsmaterial für eine STR-Analyse in 
einem Mordfall [Již archivovaný otisk prstu jako výchozí materiál pro zkoušku DNA 
pomocí STR v případě vraždy].  

In: Archiv für Kriminologie. - 213, 2004, č. 5-6, s. 165 - 170, 3 obr., 1 tab., lit. 15.  

 Dřívější výzkumy ukázaly, že i jednorázový kontakt s pokožkou a latentní otisk prstu 
jsou dostačující pro genetickou analýzu DNA. Přesto byla tato metoda dosud málo 
využívána. V daném případě byla v autě podezřelého sejmuta a archivována setřelá 
stopa ruky. Po neúspěšné daktyloskopické zkoušce byla stopa pokusně podrobena 
testu DNA a typizována v pěti různých STR-loci. Výsledky a možnosti aplikace této 
metody. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

000502 - ANAL 031997 

ADANG, Otto M.J. - MENSINK, Jos 

Pepper spray : An unreasonable response to suspect verbal resistance [Pepřový sprej. 
Nepřiměřená reakce na slovní odpor podezřelé osoby].  

In: Policing. - 27, 2004, č. 2, s. 206 - 219, 3 tab., lit. 25.  
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 Několik případů, kdy nizozemská policie použila pepřový sprej (Oleoresin capsicum, 
OC). Efektivita OC a přípustnost použití v různých situacích. Chování podezřelých 
osob, jejich agresivita, kladení odporu, hrozba zbraní apod. Jde-li o slovní odpor, je 
použití OC nepřiměřené a může být hodnoceno jako zneužití. Podobné situace by 
neměly být řešeny pouze technicky, ale také lepší taktickou a profesionální úrovní 
policistů. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000501 - ANAL 031996 

ALLINSON, Caroline 

The process of audit and control - a comparison of manual and electronic information 
systems [Audit a revize. Porovnání manuálních a elektronických informačních 
systémů].  

In: Policing. - 27, 2004, č. 2, s. 183 - 205, 8 obr., lit. 11.  

 Vymezení pojmů audit a revize v policejní činnosti formou definice. Historie auditu. 
Manuální informační systémy používané v australské policii v letech 1940-1980. 
Porovnání s elektronickými informačními systémy, které se používají přibližně od 
r.1980 dosud. Elektronické systémy umožňují rychlejší předávání aktuálních 
informací velkému počtu uživatelů v různých geografických lokalitách. Průzkum však 
také ukázal, že tyto moderní systémy nebyly ani v poslední době v australské policii 
plně doceněny. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000560 - ANAL 034413 

ASHTON, Richard J. 

Solutions for Safer Traffic Stops [Problém bezpečnosti při zastavení dopravy].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 7, s. 28 - 33, 1 obr., lit. 11.  

 Zastavení dopravy patří k základním prvkům práce dopravní policie, ale zároveň k 
nejnebezpečnějším. V letech 1993 – 2002 zahynulo v USA 681 dopravních policistů 
při výkonu povolání. Přehled nových technických a organizačních opatření, která byla 
v USA zavedena v poslední době. 

USA - eng: PA: jv/2004 
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000556 - ANAL 034410 

CHARRIER, Kim 

Strategic Management in Policing. The Role of the Strategic Manager [Strategický 
management v policejní práci. Úloha strategického 

managera].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 6, s. 60 - 64, lit. 4.  

 Definice pojmu strategický manager. Strategický management a jeho funkce v 
současné policejní práci. Komunikace s podřízenými policisty. Lidský činitel, 
neochota realizovat nové koncepce. Význam strategického managementu pro 
efektivitu policejní práce v současné době. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000552 - ANAL 034407 

COOKE, Leonard G. 

Reducing Bias in Policing : A Model Approach in Virginia [Jak snížit zaujatost 
policie. Nový přístup ve Virgínii].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 6, s. 18 - 22, lit. 4.  

 Ve Virgínii byl schválen nový zákon, s jehož pomocí se má snížit zaujatost policistů 
proti určitým skupinám občanů, např. proti rasovým nebo národnostním menšinám, 
cizincům, ženám, náboženským komunitám, sexuálně deviantním osobám, věkovým 
kategoriím, apod. Policisté často zastavovali a legitimovali tyto osoby, když řídili vůz,  
a to bez zjevného důvodu. Nový zákon by měl zamezit podobným případům a zlepšit 
komunikaci mezi policií a veřejností. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

000492 - ANAL 031995 

GUZMAN, Melchor C. de - FRANK, James 

Using learning as a construct to measure civilian review board impact on the police : 
The Philippine experience [Občanské revizní komise a jejich vliv na činnost policie. 
Zpětná vazba jako účinný způsob měření tohoto vlivu. Zkušenosti z Filipín].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 2, s. 166 - 182, 3 tab., lit. 40.  

 Občanské revizní komise na Filipínách. Problém interpretace dat získaných z 
průzkumu. Vliv občanských komisí na činnost a chování policistů. Tři skupiny 
respondentů: 1) občané, kteří podali stížnost na policii, 2) policisté, na které byla 
podána stížnost, 3) policisté, kteří dosud neměli co činit s občanskými komisemi.  

 16



Profilování všech tří skupin. Výsledky a diskuse. Jmenné odkazy: de Guzman, 
Melchor C. viz Guzman, Melchor C. de  

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000510 - ANAL 031967 

HESS, Henner 

Broken Windows : Zur Diskussion um die Strategie des New York Police Department 
[Teorie "rozbitých oken". Příspěvek k diskusi o strategii newyorské policie].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 1, s. 66 - 110, 
lit. 90.   

 V devadesátých letech zažil New York nebývalé snížení kriminality. Příčin je 
několik. Strategie newyorské policie a prevence kriminality pomocí tzv.nulové 
tolerance hraje velkou roli, nikoli však jedinou. Důležité jsou i demografické změny, 
situace na pracovním trhu, trestní politika, soukromá bezpečnostní opatření a další 
sociologické faktory. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000541 - ANAL 034406 

KÖLBACH, Jochen - KRONER, Hans-Joachim 

Zentraler Dienstunterricht -K- [Centralizovaná služební výuka -K-].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 7, 448 - 450, 1 tab., lit. 8.  

 Na policejním prezídiu v Düsseldorfu bylo zjištěno, že počet spolupracovníků, kteří 
mají kriminalistické resp. Kriminologické vzdělání, je v řadách německé policie stále 
nižší. Proto byla obnovena tradiční centralizovaná služební výuka. Přehled základních 
témat výuky. Bilance pozitivních výsledků. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000555 - ANAL 034409 

KRUGER, Karen J. 

The Role and Impact of Police Practices Experts on Litigation [Úloha a vliv soudních 
znalců v procesech týkajících se zneužití úřední moci policie].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 6, s. 48 - 57, lit. 23.  

 Ve výše uvedených procesech byla úloha znalců často přeceňována. Již samotná 
funkce znalce jim zaručovala velký respekt a vliv na výsledek sporu. Jejich svědectví 
by se mělo brát v úvahu jen v případech, kdy jejich expertiza je zcela jasná a 
relevantní a je-li zřejmé, že používali správných metod. Svědectví soudních znalců 
má vždy podstatný vliv na práci soudců a poroty. Právě proto by měla být tato 
svědectví přezkoumána a limitována. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

 17



000505 - ANAL 032000 

NOAKS, Lesley 

Diversification of British policing : The citizen experience [Změny v organizaci 
britské policie. Zkušenosti občanů].  

In: Policing. - 27, 2004, č. 2, s. 264 - 274, 2 tab., lit. 26.  

 Privatizace policie ve Velké Británii. Nový způsob policejní práce a výsledky. 
Názory občanů, pocit bezpečnosti, strach z kriminality. Vliv nové policejní práce na 
život občanů v různých komunitách. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2004 

 

000543 - ANAL 034888 

OČENÁŠKOVÁ, Nada 

Community policing - spolupráce RCMP s Policií ČR.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červenec, s. 5 - 6.  

Ústí nad Labem * Karviná * Jirkov   

Jeden z projektů community policing (spolupráce Policie ČR s Kanadskou královskou 
jízdní policií) v oblasti řízení lidských zdrojů, boje s organizovaným zločinem a 
vzdělávání a výcviku policistů. Charakteristika programu, model CAPRA, jeho 
realizace v Ústí nad Labem, Karviné a Jirkově. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000544 - ANAL 034889 

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina 

Projekty realizované v rámci Národní strategie pro práci Policie ČR ve vztahu k 
národnostním a etnickým menšinám.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červenec, s. 7 - 8.  

 Obecně o Strategii jako základní koncepci vztahu minorit a policie v ČR. Realizace 
projektů styčného důstojníka pro menšiny, plánu činnosti Policie ČR ve vztahu k 
národnostním a etnickým menšinám a asistenta Policie pro spolupráci s romskou 
komunitou. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000545 - ANAL 034890 

VÍTKOVÁ, Jitka - SVOBODOVÁ, Soňa 

Projekt Moderní operátor 1.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2004, červenec, s. 9 - 11.  
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 Začlenění postupů zohledňujících aktivní komunikaci a spolupráci s občanem do 
běžné policejní práce. Koncepce a příprava projektu Moderní operátor. Jeho pilotní 
program pro linku tísňového volání. Realizace projektů a minitoring výsledků. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000504 - ANAL 031999 

WINFREE JR, L. Thomas - TAYLOR, Terrance J. 

Rural, small town, and metropolitan police in New Zealand : Differential outlooks on 
policing within a unified police organization [Venkovská, maloměstská a metropolitní  
policie na Novém Zélandu. Rozdílné pohledy na policejní činnost v rámci sjednocené 
policejní organizace].  

In: Policing. - 27, 2004, č. 2, s. 241 - 263, 3 tab., lit. 65.  

 Průzkum policejní činnosti a hodnocení policejní práce na Novém Zélandu. Rozdílné 
podmínky a rozdílná úloha policie na venkově, na malém městě a ve velkoměstském 
prostředí. Metody průzkumu na Novém Zélandu a v USA a vzájemné srovnání. 
Diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000611 - ANAL 034914 

Aufgaben der Polizei - kein Markt für private Sicherheitsdienste [Policejní úkoly - nic 
pro soukromé bezpečnostní služby].  

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 8, s. 7 - 9, 3 fot., 3 grafy, 2 text. příl.  

 Vztah policejních složek a soukromých bezpečnostních služeb při zajišťování vnitřní 
bezpečnosti. Úvahy o privatizaci některých policejních činností. Stanovisko policie, 
populismus politiků, dumpingové ceny soukromých bezpečnostních služeb v oblasti 
činností, kde je policie nenahraditelná a případná jejich privatizace by ohrozila vnitřní 
bezpečnost (dohled nad silniční dopravou, ochrana veřejných budov apod.). 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000609 - ANAL 034912 

BECKER, Wolfgang - KUNZ, Hartmut - STAMER, Peter 

Die polizeiliche Taktik bei Techno-Verantaltungen : Einsatzmanagement [Policejní 
taktika při pořádání technoakcí. Zásahový management].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 4, s. 23 - 30, 1 schéma, 1 tab., 3 obr.  

 Taktické zvládnutí různých hromadných akcí staví policii a pořádkové orgány před 
velmi rozdílné úkoly a požadavky. Průběh všech těchto akcí je vždy závislý na složení 
jejich účastníků, místě konání, konfliktním potenciálu apod. Při prognóze možného 
ohrožení a stanovení koncepce eventuálního zásahu je základem hmotněprávní 
posouzení situace. V případě akcí technoscény je jádrem problému otázka drog. V 
této souvislosti pak má zásahová taktika zvláštní význam. Tvorba koncepce zásahu:  
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východiska, posouzení situace, stanovení taktiky a cílů. Těžištěm je boj s drogami 
(drogové kontroly na příjezdech a odjezdech, drogové razie během akce atd.). 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000604 - ANAL 034908 

BILK, Anna Katharina - SCHNEIDER, Wolfgang 

Das ordnungsbehördliche Eingreifen : Grundlage ist das Lagebild [Zásah  
pořádkových orgánů. Základem je znalost situace].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 4, s. 13 - 16, 1 příl.  

 Pořádání různých akcí technoscény je často spojeno s problémem zásahu ořádkových 
a policejních složek. Rozhodování kde a kdy zasáhnout se musí opírat jak o znalost 
konkrétní situace, tak i o znalost právních norem opravňujících zásah. Článek 
seznamuje s právními normami vztahujícími se k pořádání akcí pod širým nebem a 
hromadným akcím vůbec. Jedná se o normy práva shromažďovacího, živnostenského, 
využívání veřejných komunikací a prostranství, o předpisy stavební, udržování 
veřejného pořádku, ochrany životního prostředí atd. Nezanedbatelnou součástí těchto 
právních norem jsou i normy týkající se ochrany mládeže. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000564 - ANAL 034416 

BLUM, Lawrence N. - POLISAR, Joseph M. 

Why Things Go Wrong in Police Work [Proč vznikají chyby v policejní práci].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 7, s. 49 - 52, lit. 1.  

 Chyby v policejní práci byly a budou. To platí zvláště v dnešní době, kdy jsou 
policisté vystaveni stresovým situacím, které mají často vážné následky na jejich 
zdraví. Jak řešit tuto situaci? Účelem není vytvořit jakousi novou policii, kde by 
policisté nesměli dělat chyby. Je nutno vycházet z chyb, které se již staly a vypracovat 
novou koncepci fyzické a psychické přípravy policistů. To není pouhá fráze. Policisté 
musí být předem připraveni na všechny situace, které je nevyhnutelně očekávají. 

USA - eng: PA: 2004 

 

000605 - ANAL 034909 

BRENNEISEN, Hartmut 

Die Datenerhebung im Vorfeld von Techno-Events : Ausgleich des 
Informationsdefizits [Datová pátrání v předpolí technoakcí. Vyrovnávání 
informačního deficitu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 2004, č. 4, s. 17 - 18.  

 Pořádání různých akcí technoscénou, včetně tzv. Goa-party, je pravidelně záležitostí 
velmi konspirativní. Policie a pořádkové orgány se proto potýkají s velkým 
informačním deficitem. Aby byl tento informační deficit vyrovnán, musí se policie a 
pořádkové orgány naučit vytěžovat informace ze všech dostupných pramenů, zejména  
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z internetu. Článek přináší informaci o tom, kde lze příslušné informace získat a jak je 
využít pro vypracování obrazu technohnutí a případně k přípravě konkrétního zásahu. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000648 - ANAL 034921 

GUILLAIN, Christine - VAN EX, Joelle 

Le traitement policier autonome: une autonomie relative? [Nezávislá policejní 
činnost: relativní autonomie?].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 84, 2004, č. 4, s. 417 - 461.  

 V Belgii probíhá reformní proces týkající se vztahu policie a prokuratury, resp. 
státního zastupitelství. Hlavním cílem reformy bylo snížit pracovní zatížení 
prokuratury a státního zastupitelství přeřazením některých kompetencí a oprávnění na 
policejní orgány. Analýza právních principů, zejména tzv. Franchimontův zákon z 12. 
března 1998. Zkušenosti z praktického uplatnění TPA (=Traitement policier 
autonome). 

BEL - fre: PA: bh/2004 
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000610 - ANAL 034913 

MARTINS, Michael 

Techno-Bewegung : Checkliste [Hnutí techno. Přehled].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 4, s. 31.  

 Schematický přehled všeobecných bezpečnostních a právních norem vztahujících se 
k problematice hnutí techno. Normy základních práv. Policejní zásahové prostředky, 
zásahový management.  

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

000576 - ANAL 035008 

STEVENS, Dennis J. 

Origins of police officers' stress before and after 9/11 [Zdroje stresu u policistů před a 
po 11. září].  

In: Police Journal. - 77, 2004, č. 2, s. 145 - 173, 6 tab., lit. 73.  

 Porovnání výsledků průzkumu příčin stresových stavů u policistů ve službě před a po 
11. září. K identifikaci stresovaného policisty, vývojová stadia stresu, kategorie 
profesního stresu, stresové faktory a následné změny chování. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

000627 - ANAL 034753 

SVOBODOVÁ, Soňa - VÍTKOVÁ, Jitka 

Na lince 158.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 4, s. 3 - 4.  

 Brněnský projekt Moderní operátor 1. zkvalitňuje komunikace mezi občanem a 
policistou. Tři realizační bloky, v nichž jsou účastníkům poskytnuty přehledové 
informace a dán prostor pro praktický nácvik v oblasti profesionální komunikace. 
Popis jednotlivých bloků. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000575 - ANAL 035007 

WARBURTON, Damian 

Drawing the thin blue line: the reality of who controls the police [Hranice 
kompetencí. Kdo skutečně řídí a kontroluje policii].  

In: Police Journal. - 77, 2004, č. 2, s. 135 - 144, lit. 46.  

 Vývoj a současný stav v oblasti řízení a kontroly britské policie. Zákon o reformě 
policie z r. 2002. Centrální řízení ministerstvem vnitra a kompetence policejního 
ředitele. Institut řešení stížností na postup policie. Odpovědnost policistů. 

GBR - eng: PA: bv/2004 
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000608 - ANAL 034911 

WILKSEN, Michael 

Platzverweis, Gewahrsamnahme und Auflösung : Grenzen der Veranstaltungsfreiheit 
[Vykázání z místa, zajištění účastníků, rozpuštění akce. Hranice svobody 
shromažďovací].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 4, s. 21 - 23.  

 Většina akcí technoscény a Goa-festivalů se odehrává v klidu, ale vždy je nutné 
počítat s narušením veřejného pořádku a zejména s pravidelnou a intenzívní 
konzumací legálních i nelegálních drog. V těchto případech jsou pak policie a 
příslušné orgány oprávněny využít různých policejních a trestněprávních prostředků, 
o jejichž použití může soud rozhodnout ve zkráceném řízení (zákaz pobytu, vykázání 
z místa, rozpuštění shromáždění, rozhodnutí o vazbě, trestní stíhání).  

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

000514 - ANAL 034875 

BAČKOVSKÁ, Milena 

Zákon o zbraních a střelivu po roce a půl své účinnosti.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 8, s. 14.  

 Vydání zákona č. 119/2002 Sb. a hodnocení jeho účinnosti. Vydávání povolení k 
nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B. Zabezpečení zbraně a 
střeliva. Změny zákona o zbraních a návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000527 - ANAL 034884 

BEJČEK, Josef 

K pojmům kontroly soutěžního chování a ovládání.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 15, s. 557 - 564.  

 Význam správné a ustálené interpretace řady neurčitých pojmů použitých v zákoně 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. K nejdůležitějším patří pojem kontroly 
soutěžního chování soutěžitelů. Analýza obsahu pojmu, jeho porovnání s pojmem 
ovládání podle obchodního zákoníku. Doporučení interpretačního a legislativního 
charakteru. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000524 - ANAL 034882 

DOSTÁL, Ondřej 

Otázka vlastnictví k odděleným částem lidského těla v zahraničním srovnání ; Z 
článku v Common Law Review přel. Jan Šarman.  

In: Jurisprudence. - 5, 2004, č. 3, s. 3 - 8.  

 Lidské tělo a jeho části se stávají středem zájmu vzhledem k pokrokům v genetice, 
kdy je možné i z jednotlivých buněk získávat velmi důvěrné informace o jejich 
nositeli, kdy se substance lidského původu stávají předmětem výzkumu, terapie a 
dokonce obchodu. Právní řád není na tento vývoj připraven. Aby mohl být analyzován 
způsob, jakým právo tuto problematiku upraví a jak se vypořádá s dotčenými 
hodnotami, je nutné odpovědět na základní otázky: 1) Je mrtvola nebo oddělená část 
těla věcí v právním slova smyslu? 2) Může být předmětem vlastnictví? 3) Jak takové 
vlastnictví vzniká a kdo má být vlastníkem? 4) Kdo je oprávněn požívat užitků 
vzniklých nakládáním s těmito materiály? 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000508 - ANAL 031965 

EISELE, Jörg 

Wissenzurechnung im Strafrecht - dargestellt am Straftatbestand des Betruges 
[Vědomí viny v trestním právu. Příklady skutkové podstaty podvodů].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 1, s. 15 - 34, lit. 
84.  

 Různé typy podvodů a jejich klasifikace. Poškozený nezná skutkový stav věci, 
zatímco pomocná osoba ano. Opačné případy. Zásady trestního řízení v podobných 
případech. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000511 - ANAL 034872 

FENYK, Jaroslav 

Trestní právo je silnější ; Rozhovor vedl: Václav Žák.  

In: Ekonom. - 48, 2004, č. 33, s. 25 - 27, 1 text. příl.  

 V novém trestním zákoně se objeví trestní odpovědnost právnických osob. Dosavadní 
stav a vysvětlení návrhu na možnost trestního stíhání právnických osob. Trestné činy, 
jichž se právnická osoba může dopustit. Dokazování, trestní řízení, postavení soudu a 
státního zástupce. Stanovování výše škody, možnost vyjednávání mezi pachatelem a 
státním zástupcem jako jednoho z prostředků odhalování závažné hospodářské 
kriminality. Základní modely trestního řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000491 - ANAL 033590 

HAVLAN, Petr 

"Institucionalizovaný" výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv územních 
samosprávních celků a jeho perspektivy.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 8 , s. 812 - 829, lit.  

 Organizační složky územních samosprávných celků (ÚSC) a jejich pravomoce. 
Příspěvkové organizace ÚSC. Svazky obcí z majetkoprávního hlediska. Veřejné 
právnické osoby v působnosti ÚSC. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000519 - ANAL 034880 

HEIN, Oldřich 

Subjektivní stránka trestného činu.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 7, s. 50 - 54.  

 Podceňování prokazování subjektivní stránky žalovaného trestného činu ze strany 
orgánů činných v trestním řízení. Vztah mezi úmyslem a trestem. Příklady 
nebezpečných trestných činů - přestupky, přečiny, zločiny. Subjektivita trestného 
činu. Smyšlené právo a jeho uplatňování. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000518 - ANAL 034879 

HROMÁDKA, Matěj 

Povinnosti policisty a výjimky z povinnosti provést služební zákrok.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 7, s. 36.  

 Policista ve službě i mimo službu má řadu povinností, zejména v mezích zákona 
provést služební zákrok, popřípadě učinit jiná opatření. Povinnosti policisty ve službě. 
Povinnosti policisty mimo službu. Nesplnění povinnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000517 - ANAL 034878 

JOUZA, Ladislav - MARČÁKOVÁ, Lubica 

Nový zákon o zaměstnanosti : Zákon č. 435/2004 Sb.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 7, s. 24 - 35.  

 Výklad koncepce zákona o zaměstnanosti a některých jeho pojmů. Politika 
zaměstnanosti. Právo na práci a právo na zaměstnání. Úřady práce a jejich úkoly. 
Nelegální práce a nová legislativní opatření na její potírání. Tzv. běžné úkoly  
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zaměstnavatele. Prevence účelového zakládání obchodních společností a družstev. 
Zaměstnávání cizinců. Diskriminace, nezaměstnaní a podpora v nezaměstnanosti.  

 

Problematika rekvalifikací apod. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000513 - ANAL 034874 

KMEC, Jiří 

Několik poznámek k novele zákona o ÚS.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 8, s. 7 - 9.  

 Zavedení institutu dovolání do trestního řízení ustanovením 265i odst. 1 písm. f  
Trestního řádu. Dovolání v trestním řízení a ústavní stížnosti. Lhůty, obnova řízení 
před Ústavním soudem. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000526 - ANAL 034883 

LÁLA, Martin 

Pojem "projíždí příslušnou zemí" dle zákona o azylu : Komentář k rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu v Brně č.j. Azs5/2003-46.  

In: Jurisprudence. - 5, 2004, č. 3, s. 8 - 14.  

 Rozbor konkrétního případu, na jehož základě je vysvětlen pojem "projíždí 
příslušnou zemí". Problematika azylového řízení obecně a komentovaný případ 
stěžovatele. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000523 - ANAL 034881 

MALÍŘ, Jan - ŠTĚRBOVÁ, Markéta 

Způsob transpozice směrnic.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 14, s. 526 - 533.  

 Směrnice jsou jedním z nejvýznamnějších druhů právních aktů, k jejichž vydávání 
jsou zmocněna Evropská společenství. Členské státy jsou povinny transponovat je do 
svého vnitrostátního práva a zabezpečit jejich faktickou aplikaci. Při transpozici 
směrnic musejí členské státy usilovat o materiálně přesnou transpozici a respektovat 
určité formální požadavky, které vyplývají z judikatury Evropského soudního dvora. 
Shrnutí a systemizace těchto požadavků. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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000515 - ANAL 034876 

PÁCAL, Jiří 

Nepřípustnost SPZ a náprava cestou obnovy řízení.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 8, s. 15 - 17.  

 Zřízení nového institutu mimořádného opravného prostředku v trestním řízení - 
dovolání. Trestní řízení ve věci obviněného, stížnost pro porušení zákona (SPZ), 
přezkum zákonnosti Nejvyšším soudem a obnova řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000509 - ANAL 031966 

SALIGER, Frank 

Absolutes im Strafprozess? : Über das Folterverbot, seine Verletzung und die Folgen 
seiner Verletzung [Absolutnost v trestním procesu? Zákaz mučení, porušení zákazu a 
následky porušení].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 1, s. 35 - 65, lit. 
138.  

 Zákaz mučení při výslechu a trestních procedurách a to i v případech, kdy použití 
násilí by zachránilo životy dalších lidí. Právně-filozofické spory o řešení této otázky. 
Je policejní právo odlišné od trestního práva procesního? Současná legislativa v 
Německu. Rozbory konkrétních případů. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

000503 - ANAL 031998 

WORRALL, John L. 

The Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000 : A sheep in wolf's clothing ? [Zákon 
o zabavení civilního majetku z r.2000. Beránek ve vlčím rouše?].  

In: Policing. - 27, 2004, č. 2, s. 220 - 240, lit. 35.  

 Přepracovaný zákon o konfiskaci civilního majetku z r.2000 nepočítá s podstatnými 
změnami v praxi. Tento zákon je tedy, obrátíme-li známé úsloví, "beránek ve vlčím 
rouše". Zavedl některé důležité procedurální změny, ale nepočítá např. 
s problematickou silou důkazů a dalšími aspekty trestního práva. Konfiskace civilního 
majetku zůstává účinným nástrojem boje proti drogám. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

000551 - ANAL 034208 

ARNOŠTOVÁ, Lenka - HERCZEG, Jiří 

Právní ochrana zdravotnických pracovníků.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 7, s. 2 - 6.  
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Článek na základě stále častěji se vyskytujících napadení lékařů a zdravotnických 
pracovníků agresivními pacienty analyzuje úroveň jejich právní ochrany. Posouzení, 
zda je lékař podle platné právní úpravy veřejným činitelem. Návrhy na řešení. Potřeba 
vzniku tzv. detenčních ústavů, které by měly zabezpečit výkon ochranného léčení u 
zvlášť rizikových a málo motivovaných pachatelů trestné činnosti. Návrh nového 
trestního zákoníku - obligatorní a fakultativní případy uložení zabezpečovací detence. 
Německá právní úprava. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000570 - ANAL 035004 

BALKO, Ladislav 

Slovenské finančné právo v nových podmienkach.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 9, s. 920 - 943, lit..  

 Základy a charakteristika systému slovenského finančního práva. Principy a metody, 
finanční právo a politika a vazby na ostatní oblasti práva. Úsek výdajů a úsek příjmů 
státu a samospráv, úsek peněžního oběhu. 

CZ - slo: PA: bv/2004 

 

000565 - ANAL 035001 

BARINKA, Roman 

Morální většina, ochrana menšin a role ústavního soudnictví: na okraj dvou 
rozhodnutí Nejvyššího soudu USA.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 9, s. 849 - 880, lit..  

 Komentář k rozhodnutím Nejvyššího soudu USA v případech Bowers a Lawrence. 
Podrobnosti projednávání. Kontroverzní problém, zda má většina právo omezovat 
svobodu osob, praktikujících v soukromí, a na základě souhlasu zúčastněných, sex, 
který je pro většinu hrubě nemorální a zavrženíhodný. Souvislosti s právem na 
soukromí a svobodou jednání. Teorie ústavněprávní adjudikace a problematika její 
legitimity. Názory na kriminalizaci homosexuálních intimních vztahů. K vymezení 
role ústavního soudnictví při ochraně menšin. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000587 - ANAL 034218 

BLATNÍKOVÁ, Šárka 

Psychologické aspekty uvěznění.  

In: Psychologie dnes. - 10, 2004, č. 9, s. 18 - 20.  

 Charakteristika osobnosti doživotně odsouzeného. Disociální psychopatie, její výskyt 
u 70% až 100% kriminálních recidivistů. Adaptace jedince na život ve vězeňském 
prostředí, tzv. prizonizace. Prizonizace z psychologického pohledu. Sociální izolace  
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jako nevyhnutelný důsledek dlouhodobých trestů odnětí svobody. Hlavní faktory, 
napomáhající odrážet negativní dopad života ve vězení. Zacházení s jedinci s 
poruchou osobnosti ve výkonu trestu. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000546 - ANAL 034207 

BOBEK, Michal - KOMÁREK, Jan - PASSER, Jan 

Vyhnáni z rajské zahrady neopovědnosti.  

In: Soudce. - 6, 2004, č. 9, s. 2 - 20.   

 Článek se snaží čtenáři přiblížit, jak komunitární právní řád reaguje na nesprávnou 
aplikaci komunitárního práva soudem členského státu. Načrtnuta dosavadní linie 
judikatury ESD v oblasti odpovědnosti členského státu za porušení komunitárního 
práva soudem členského státu. Jedná se o řízení o porušení Smlouvy podle článku 226 
Smlouvy o založení Evropského společenství a odpovědnost za škodu způsobenou 
členským státem jednotlivci porušením komunitárního práva. Náhrada škody za 
nesprávnou aplikaci komunitárního práva Českou republikou. Závěry. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000569 - ANAL 035003 

BRODEC, Jan 

Spotřebitelské e-smlouvy.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 9, s. 907 - 919, lit. 34.  

 Nepřipravenost legislativy v začátcích internetového obchodování v polovině 90. let. 
Spotřebitelské e-smlouvy (B2C) jsou v současnosti nejrozšířenějšími kontrakty v 
prostředí internetu. Nadnárodní povaha e-obchodu a potřeba norem mezinárodního 
práva na ochranu spotřebitelů. Webová stránka pro stížnosti  
(www.econsumer.gov/english/index.html). Podrobnosti k implementaci směrnice 
1997/7 ES do právního řádu ČR. Důležité směrnice na ochranu spotřebitele v 
komunitárním právu. Spotřebitelské e-smlouvy s mezinárodním prvkem. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000533 - ANAL 033595 

BURNETT, Darla M.R. - NOBLIN, Charles D. - PROSSER, Vicki 

Adjudicative Competency in a Juvenile Population [Adjukativní způsobilost mladé 
populace].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 31, 2004, č. 4, s.438 - 462, 5 tab., lit. 31.  

 Analýza výsledků průzkumu způsobilosti mladistvých k soudnímu jednání (podle 
metody MacArthura MacCAT-CA). MacCAT-CA posuzuje hledisko úrovně chápání, 
uvažování a vyhodnocení. Porovnání s průzkumným vzorkem dospělých. Použitá  
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metoda průzkumu a údaje k výběru ve věku 10 až 17 let. Přehledy výsledků, zjištěné 
rozdílnosti, diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000528 - ANAL 034885 

JIRKA, Vladislav 

Tzv. informovaný souhlas pacienta s lékařským zákrokem jako nezbytný předpoklad 
přípustnosti zásahu do jeho integrity.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 15, s. 564 - 570.  

 Analýza vybraných aspektů problematiky poučení pacienta a jeho souhlasu s 
lékařským zákrokem v současném českém právním řádu. Nedostatečné vyjádření 
ústavně zaručeného práva svobodně rozhodovat v otázkách péče o vlastní zdraví v 
příslušných ustanoveních zákona o péči o zdraví lidu. Rozpory současné zákonné 
úpravy této problematiky s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Trestněprávní 
aspekty odpovědnosti lékaře za protiprávní zásah do tělesné integrity pacienta. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000567 - ANAL 034211 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Nad důsledky rozhodnutí Ústavního soudu - výslechy obviněných ve vazebním řízení.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 8, s. 2 - 4.  

 Právní úprava vazebního řízení a její kritika z důvodu její přílišné složitosti a 
nepřehlednosti. Problémy s jejím užitím v praxi. Právní názor Ústavního soudu ČR, 
který ještě celkovou složitost právní úpravy vazebního řízení zkomplikoval. Uvedeno 
několik nálezů Ústavního soudu.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000558 - ANAL 034209 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Několik poznámek k novelizaci trestního práva procesního v oblasti justiční 
spolupráce v souvislosti s přístupem České republiky do Evropské unie.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 7, s. 13 - 18.  

 Dokončení z TP č. 6/2004. Eurojust a jeho postavení a pravomoci. Společné 
vyšetřovací týmy jako velmi progresivní formy justiční spolupráce, respektive tzv. 
policejní právní pomoci. Postupy  související s předáváním osob mezi členskými státy 
EU na základě evropského zatýkacího rozkazu. Postupy související s výkonem 
rozhodnutí justičních orgánů členských států EU za účelem zajištění majetku a 
důkazních prostředků.  

CZ - cze: PA: če/2004 
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000574 - ANAL 034213 

PIKNA, Bohumil 

Unijní nástroj společné vyšetřovací týmy.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 8, s. 11 - 14.  

 Dokončení z TP č. 7/2004. Společné vyšetřovací týmy a participace dalších subjektů 
(Eurojustu a OLAF). Participace Europolu. Program pro policejní a soudní spolupráci. 
Závěrečné poznámky.  

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000530 - ANAL 034886 

PTAŠNIK, Adam - ŠTANGLOVÁ, Karolína 

Zproštění mlčenlivosti advokáta.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 15, s. 579 - 581.  

 Mlčenlivost advokáta podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Zásada mlčenlivosti, 
její omezení a možnosti jejího prolomení. Právní úpravy této problematiky v 
Občanském zákoníku. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

000578 - ANAL 034215 

ŠLOSAR, Jan - VANĚČEK, Petr 

K některým otázkám podmíněného propuštění.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 8, s. 19 - 21.  

 Současná právní úprava institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí 
svobody (61 a násl. TZ). Rozvedení pojmů polepšení, plnění povinností, chování a 
řádný život. Názor autora, že by osoby odsouzených měly být hodnoceny komplexně, 
a to zejména za účasti odborníků z příslušných oborů. Zůstává otázkou, zda taková 
činnost by měla být stále ponechána v rukou soudu. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

000566 - ANAL 035002 

ŠMUCLEROVÁ, Martina 

Mezinárodní odpovědnost státu: zmizení či proměna škody? 

In: Právník. - 143, 2004, č. 9, s. 881 - 906, lit..  

 Problematika mezinárodní odpovědnosti státu jako jeden z hlavních dlouhodobých 
předmětů zájmu Komise OSN pro mezinárodní právo. Odpovědnost státu jako souhrn 
nových vztahů, které mohou v mezinárodním právu vzniknout v důsledku 
protiprávního jednání státu. Efekt zmnožení závazků odpovědného státu a ztížení jeho 
právní situace. Nejasnosti a kontroverze v této právní oblasti. Stav, rozvoj a zakotvení 
odpovědnostního mechanismu. Mezinárodní odpovědnost za škody, typ odpovědnosti.  
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Objektivní odpovědnost, odpovědnost za protiprávní chování. Právem chráněný zájem 
a pojem poškozený stát.  

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

000571 - ANAL 034212 

VANTUCH, Pavel 

Vady odvolání a jejich důsledky pro odvolatele.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 8, s. 5 - 10.  

 Autor se v článku zabývá současnou právní úpravou důvodů odvolání a jejími 
důsledky pro odvolatele. Odůvodnění odvolání do 31.12.2001 a od 
1.1.2002.Povinnosti odvolatele, řízení u soudu prvního stupně. Řízení u odvolacího 
soudu. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2004 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

000631 - ANAL 034757 

CHLUDIL, Ivan 

Policejní pistole USA.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 4, s. 19, 4 obr.  

 Charakteristika a popis americké policejní pistole. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000640 - ANAL 034766 

CIBULKA, Martin 

Defender.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 8, s. 62 - 63, 12 obr.  

 Výcvik sebeobrany. Modelové situace. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000639 - ANAL 034765 

DEKÁNY, Ladislav - KNOTEK, Jiří 

Střelba na velkou dálku.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 8, s. 56 - 57, 6 obr.  

 Střelba odstřelovačů na velkou vzdálenost - testy. Střelivo, optika, mechanické  
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pomůcky. Balistický program. Výsledky testu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000580 - ANAL 035010 

FORKER, Bob 

Rolling out light-bullet loads for your 9mm [Vyhotovení výmetných náplní lehčených 
střel pro 9mm ráže].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 10, s. 54 - 55, 3 obr., 1 tab..  

 Přehled doporučovaných kombinací typů a druhů střel, nábojnic, zápalek a množství 
a druhu výmetné náplně pro přebíjení 9mm střeliva do pistole. Zakázané kombinace. 
Vlastnosti střeliva. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000553 - ANAL 033600 

JOHNSON, Dan C. 

Good From The Get-Go [Dobré od samého začátku].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 9, s. 88 - 94, 11 obr.  

 Z produkce fy Ed Brown, která nabízí 15 modifikací modernizované klasické pistole 
1911. Podrobnější popis 3 modelů - Kobra Carry, Executive Elite, Classic Custom. 
Inovační prvky (např. tritinová kluzně stavitelná mířidla), vysoká kvalita dílenského a 
povrchového zpracování, zdvojené bezpečnostní prvky, design pro pevné a bezpečné 
držení zbraně. Vysoká spolehlivost a přesnost střelby. Prodejní ceny okolo 2 až 3 tis. 
USD. Některé detaily. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

000582 - ANAL 035011 

JOHNSON, Dan C. 

Guncrafter Industries Mark 1 .50 GI [Pistole Mark 1 ráže .50 GI z produkce 
Guncrafter Industries].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 10, s. 56 - 59, 5 obr., 1 tab..  

 Specifikace pistole Mark 1, vyvinuté na bázi klasického modelu 1911. Základní popis 
a vlastnosti při střelbě. Vnější rozměry a hmotnosti obou pistolí se shodují. Podrobněji 
k provedení, povrchové úpravě; cena. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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000638 - ANAL 034764 

KALVODA, Jiří 

Odstřelovačky firmy Neckler & Koch.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 8, s. 50 - 51, 5 obr.  

 Stručné shrnutí základních typů německé firmy Neckler & Koch. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000636 - ANAL 034762 

MARGOLIUS, Richard 

Vyznavači jediné rány.  

In: Zbraně a náboje. - 6, 2004, č. 8, s. 42 - 44, 6 obr.  

 Definice odstřelovače. Používání zbraní. Nasazení odstřelovače - historie. 
Vzpomínky odstřelovačů. Příště: Odstřelovači v Koreji a Vietnamu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000579 - ANAL 035009 

ZWOLL, Wayne van 

Art meets science to produce the perfect riffle barrel [Produkce dokonalých hlavní. 
Spojení vědy a technologie výroby].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 10, s. 50 - 52, 2 obr.  

 Stručný přehled vývoje technologií výroby hlavní ručních zbraní. Soudobé 
požadované parametry. Konstrukce, používané technologie a materiály. Příklady. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

000622 - ANAL 034748 

EICHLER, Jan 

Asymetrické války.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 17 - 26, lit. 27.  

 Vymezení základních pojmů. Tradice asymetrických válek. Vietnamská válka. 
Somálsko a USA. Asymetrická válka o Kosovo. Asymetričnost teroristických útoků 
dne 11.9.2001. Afghánistán: Disymetrie namísto asymetrie. Irák: Od disymetrie k 
asymetrii. Asymetrické války v době boje proti terorismu. Diskuse o asymetrických 
válkách za použití nekonvenčních zbraní. Hlavní hrozby spojené s asymetrickými  

 34



válkami na počátku 21. století. Základní předpoklady úspěšnosti armád NATO v 
asymetrických válkách. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000626 - ANAL 034752 

Historie vojenského obranného zpravodajství.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 126 - 143, lit. 8.  

 Činnost obranného zpravodajství. Období první republiky (28.10.1918 - 29.9.1938). 
Zpravodajská práce v počátcích republiky. Hlavní činnost obranné sekce byla 
zaměřena proti aktivitám německé a maďarské rozvědky. Období druhé republiky 
(30.9.1938 - 15.3.1939). Období druhé světové války. Organizovaný odboj na 
Západě. Vojenské obranné zpravodajství po druhé světové válce. Bezpečnostní 
oddíly. Začlenění vojenského zpravodajství do struktury ministerstva vnitra. Vojenské 
obranné zpravodajství po roce 1990. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000625 - ANAL 034751 

KOMÁR, Aleš - ŘEHÁK, David 

Možnosti klasifikace dopadu vojenských činností na půdu.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 109 - 116, 1 obr., lit. 16.  

 Metoda hodnocení vlivů vojenských činností na životní prostředí. Indexová metoda 
hodnocení vlivu vojenského výcviku na životní prostředí. Členění půd na půdní typy 
dle poznatků půdoznalectví. Klasifikace půdy ke stanovování vlivů vojenských 
činností na životní prostředí. Postup indexace půdy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000623 - ANAL 034749 

SABOLČÍK, Dušan 

Charakteristika, zásady a principy vedení operací a bojů v zastavěných prostorech.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 38 - 46, lit. 2.  

 Charakteristika operací v zastavěných prostorech poukazuje na skutečnost, že 
urbanizované prostředí nedovoluje využívat všech technologických výhod. Městský 
prostor. Taktické úkoly. Zásady (principy) vedení bojů v zastavěných prostorech. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000621 - ANAL 034747 

STRNÁDEK, Jiří 

Aspekty světové integrace a globalizace.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 7 - 16, 3 obr., 2 tab., lit. 11.  

 Aktuální problematika současného světa, tj. aspekty světové integrace a globalizace. 
Ty se projevují protiklady globalizačních a civilizačních souvislostí, obranných 
doktrín a výdajů, deficitu veřejných rozpočtů a reformních opatření k jejich snížení. 
Světová globalizace. Světová integrace. Globální ekonomika. Globální problém. 
Globální prognostika. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000624 - ANAL 034750 

ZÁVĚŠICKÝ, Jan 

Postavení a role Bezpečnostní rady státu jako součásti bezpečnostního systému České 
republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 2, s. 92 - 108, 2 schéma, lit. 37.  

 Sledování a ověřování funkčnosti Bezpečnostní rady státu (BRS) v klidovém a 
krizovém stavu a propojenost s ostatními prvky bezpečnostního systému. Historický 
vývoj orgánů plnících roli dnešní BRS v období existence Československa a před 
rokem 1998. Pojem bezpečnostní systém. Krizové řízení a zvládání krizí. Složení 
BRS. Struktura BRS. Pracovní výbory BRS. Shrnutí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 
 

000632 - ANAL 034758 

KUČERKA, Josef 

Rozsáhlý požár zauhlovacího mostu.  

In: 112. - 3, 2004, č. 7, s. 4 - 5, 2 obr.  

 Požár v areálu Chemopetrolu, a.s., Litvínov. Ohniska vzniku požáru. Likvidace 
požáru. Kladné a negativní vlivy. Příčina vzniku požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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000634 - ANAL 034760 

LINHART, Petr 

Ochrana obyvatelstva v Německu.  

In: 112. - 3, 2004, č. 7, s. 18 - 19.  

 Některé ochrany obyvatelstva. Tři součásti z hlediska opatření. Zábrana škod, 
ochrana proti katastrofám, civilní ochrana. Úkoly civilní ochrany a civilní obrany. 
Struktura německé ochrany obyvatelstva. Struktura celkové obrany. Záchranné 
subjekty. Ochranná infrastruktura. Legislativa. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000635 - ANAL 034761 

STUCHLÁ, Kateřina 

Zkušenosti se zpracováváním vnějších havarijních plánů.  

In: 112. - 3, 2004, č. 7, s. 22 - 23, 3 obr.  

 Vytvoření legislativní povinnosti pro zavedení systému řízení prevence závažných 
havárií v podnicích. Vnější havarijní plán (VHP): Podklady pro zpracování VHP. 
Plány konkrétních činností.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

000633 - ANAL 034759 

WALD, František - BENEŠ, Martin 

Zkouška konstrukční citlivosti osmipodlažního objektu.  

In: 112. - 3, 2004, č. 7, s. 6 - 8, 7 obr., 2 tab., lit. 10.  

 Zkouška konstrukční celistvosti. Přehled požárních experimentů na spřaženém 
ocelovém objektu v laboratoři LBTF v Cardingtonu. Hlavní charakteristiky 
experimentů na spřaženém ocelobetonovém objektu, teploty v požárním úseku a 
styčníku.  

CZ - cze: PA: ká/2004 


