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ALKOHOL, DROGY 
 

001578 - ANAL 035914 

45. Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové 
závislosti. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 271 - 276. 

 Odborné opatření o zdravotní péči ve znění dřívějších předpisů (zákon č. 277/1994 
Z.z.). Prevence u uživatelů psychoaktivních látek. Diagnostika. Léčba, která probíhá 
ve čtyřech navzájem se nepodmiňujících etapách. Posudková činnost. Soudem 
nařízení ochranné léčení. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

001570 - ANAL 035908 

BANSKÝ, J. - HERETIK, A. 

Faktory sebaúčinnosti u závislých od alkoholu. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 197 - 210, 5 tab., lit. 16. 

 Zjištění vztahu mezi neúspěchem a sebehodnocením u závislých na alkoholu. 
Sledoval se vliv selhání ve výkonové úloze na odhad vlastní schopnosti abstinovat, na 
odhad vlastní schopnosti zvládat požadavky každodenního života, jako i na výkon v 
další úloze vyžadující sebekontrolu. Materiál, metodika, metody a výsledky. Diskuse 
a závěry. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

001576 - ANAL 035912 

DÓCI, I. - KOVÁŘOVÁ, M. - PAVLOV, P. 

Zneužívanie alkoholu a nelegálnych psychotropných látok ako sociálny problém. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 237 - 248, lit. 31. 

 Sociální a sociálně ekonomické následky zneužívání alkoholu a nelegálních 
psychotropních látek, kterými jsou zejména zvýšená kriminalita závislých osob, 
jejichž zvýšená úrazovost, nemocnost a úmrtnost, snížená produktivita práce. To 
zvyšuje náklady na zdravotní a sociální péči o závislé osoby a zatěžuje justiční 
systém. Vztah kriminality a zneužívání psychotropních látek, vztah akutní intoxikace 
a kriminality. Trestné činy s cílem získat psychotropní látku. Ekonomické následky 
pro společnost. Řízení pod vlivem psychotropních látek. Alkohol a sebevraždy. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 
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001613 - ANAL 035184 

DONALDSON, Stephen - SMITH, Maria - GORE, Griff - WALKER, Deborah 

The preliminary evaluation of a new approach to arrest referral in Birmingham (UK) 
[Úvodní hodnocení nového přístupu k pacientům ústavní léčby v britském 
Birminghamu]. 

In: Police Journal. - 77, 2004, č. 4, s. 287 - 302, 4 tab., lit. 20. 

 Změny v systému nařízené ústavní léčby v Birminghamu a jejich vyhodnocování na 
bázi vzorku 378 osob. Přehledy (předchozí majetková a jiná trestná činnost, drogy a 
drogová závislost, léčené osoby). Efekt vazeb personálu na policii. Agentura BARTT. 
Diskuse. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001567 - ANAL 035905 

JONES, A.W. 

Nejopitejší pijúci vo Švédsku: Koncentrácia alkoholu 0,545 procent. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5 , s. 210. 

Vyšetření hladiny alkoholu ve Švédsku. Statistiky vyšetřených osob. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001572 - ANAL 035909 

KASANOVÁ, A. - TURČEK, K. 

Pohľad na nežiaduce návyky a inú psychickú morbiditu obyvateľov azylových 
domov. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 211 - 216, 6 tab., lit. 2. 

 Problematika bezdomovectví a jeho příčiny. Úlohy a poslání azylových domů. 
Analýza 226 bezdomovců, kteří byli ubytováni v azylovém domě v Nitře v letech 
2003 a 2004. Problémy se sběrem dat zkoumaných probandů. Výsledky. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

001575 - ANAL 035911 

KOLIBÁŠ, E. 

Anabolické steroidy - psychiatrická problematika ich zneužívania. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 217 - 235, 4 tab., lit. 45. 

 Charakteristika stereoidů. Jejich účinky. Stručná historie používání anabolických 
stereoidů. Fyziologie a farmakologie. Anabolické stereoidy a lékařská praxe. Rozsah, 
důvody a způsob zneužívání anabolických stereoidů. Somatické následky zneužívání  
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anabolických stereoidů. Zneužívání anabolických stereoidů a psychické poruchy. 
Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

001574 - ANAL 035910 

Metodický pokyn na zabezpečovanie metadónovej udržiavacej liečby (MUP) pre 
pacientov so závislosťou od opiátov s chemickým priebehom ochorenia. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 277 - 281. 

 Metodický pokyn na zabezpečení metadonové udržovací léčby pro pacienty se 
závislostí na opiátech s chronickým průběhem onemocnění. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

001577 - ANAL 035913 

NEŠPOR, Karek 

Pacienti léčení pro návykové nemoci v psychiatrické léčebně Bohnice v letech 1994 - 
2003. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 249 - 252, 3 tab. 

 V letech 1994 - 2003 došlo v Psychiatrické léčebně v Bohnicích k vzestupu počtu 
pacientů, u nichž se mezi prvními třemi propouštěcími diagnózami vyskytovaly 
poruchy způsobené alkoholem (vzestup o 77 procent) a jinými psychoaktivními 
látkami. K vzestupu došlo i u patologického hráčství (o 37 procent). U problémů 
způsobených alkoholem, byl největší vzestup zaznamenán u odvykacího stavu zhruba 
4x). Úvod, metoda, výsledky, diskuse. 

SLK - cze: PA: ká/2005 

 

001615 - ANAL 035569 

RŮŽIČKA, Josef 

Výcvik drogařů nikdy nekončí : Vysoká škola psovodů - 25. 

In: Pes, přítel člověka. - 50, 2005, č. 1, s. 26 - 28, 3 fot. 

 Vypracovávání základní podmíněné reakce zvířete a zdokonalování jeho schopnosti 
se dál učit v oblasti výcviku psa k vyhledávání drog. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001731 - ANAL 035982 

ZUKAL, Jiří 

Drogy: Trvalé nebezpečí pro mládež států EU. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 5, s. 26 - 27, 2 obr., 2 tab. 
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 Boj proti drogám v EU. Statistiky závislosti na drogách v zemích EU. Důsledky 
užívání drog. Zkušenosti s marihuanou a ostatními drogami. Opatření proti dealerům 
a překupníkům. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

001579 - ANAL 035179 

DAVIES, Malcolm - TAKALA, Jukka-Pekka - TYRER, Jane 

Sentencing Burglars and Explaining the Differences Between Jurisdictions [Tresty za 
vloupání a objasnění rozdílů v jurisdikci]. 

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 5, s. 741 - 758, 1 tab., lit. 14. 

 Průzkum vzorku 108 respondentů z řad soudců k vyjádření o výši trestů u 5 pachatelů 
vloupání. Zjištěné rozdíly v jurisdikci ve Finsku, Anglii a Walesu. Objasnění rozdílů 
(legislativa, trestní politika, soudní kultura). Podrobnosti ke sběru dat a jejich 
zpracování. Výsledné poznatky. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001581 - ANAL 035181 

HERZOG, Sergio 

The Effect of Motive on Public Perception of the Seriousness of Murder in Israel 
[Motiv vraždy a vnímání závažnosti činu izraelskou veřejností]. 

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 5, s. 771 - 782, 3 tab., lit. 11, příl. 1. 

 Motivace a záměr násilného činu vraždy (nebo též sebevraždy) ve vnímání 
veřejnosti. Výsledky výzkumu zaměřeného na působení motivace na veřejnost a na 
její hodnocení závažnosti násilného činu. Východiska, prostředky, metoda a výsledky 
výzkumu. Diskuze nad výsledky. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001623 - ANAL 035577 

HOLAS, Jakub - VEČERKA, Kazimír 

Analýza trestné činnosti mladistvých pachatelů trestných činů se zvláštním 
přihlédnutím k problematice loupeží. 

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, leden, s. 1 - 10, 4 tab., 2 
grafy. 

 Analýza kriminality mladistvých, závěry výzkumů. Problematika trestného činu 
loupeže spáchaného mladistvým. Motivace a typologie trestného činu a pachatele.  
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Statistické údaje o kriminalitě mládeže, resp. mladistvých a dětí ve srovnání s 
kriminalitou dospělých. Výsledky terénního výzkumu - převaha majetkové 
kriminality. Výzkumná zjištění o nápadu trestné činnosti mladistvých. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001560 - ANAL 035899 

HOŠEK, Václav 

Šikana a tělesná výchova. 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 12, s. 6 - 7, 1 obr. 

 Souvislost šikany a tělesná výchova. Tři důvody šikany: iniciační, diagnostický a 
intervenční - rozbor. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001594 - ANAL 035182 

JAMIESON, Liz - TAYLOR, Pamela J. 

A Re-Conviction Study of Special (Hight Security) Hospital Patients [Opětovné 
odsouzení pacientů speciálních střežených nemocnic. Studie]. 

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 5, s. 783 - 802, 2 obr., 3 tab., lit. 20. 

 Výzkum další trestné činnosti osob propuštěných z ochranné léčby 3 
specializovaných anglických nemocnic pro mentálně postižené a společnosti 
nebezpečné pacienty. Výsledky a analýza dlouhodobého (12letého) výzkumu recidivy 
a nebezpečnosti osob propuštěných z těchto zařízení v r. 1984. K legislativě a 
databázím pachatelů. Podrobný rozbor recidivy. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001562 - ANAL 035901 

Kam se obrátit. 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 12, s. 9 - 12, 1 obr. 

 Zřízení Linky bezpečí. Využití a pomoc obětem přes telefon. Šikana a děti. Šikana a 
rodiče. Šikana a učitelé. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001624 - ANAL 035678 

KOVÁŘOVÁ, Radka 

Expertní zpráva vyzývá EU k intenzivnějšímu postupu proti obchodování s lidmi. 

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, leden, s. 14 - 15. 
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 Expertní skupina Evropské komise proti obchodování s lidmi vypracovala 
doporučení, jak posílit postup EU proti této formě kriminality. Expertní skupina, její 
složení, činnost. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 

 

001564 - ANAL 034248 

MAREŠOVÁ, Alena 

Statistiky o kriminalitě žen. 

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 12, s. 18 - 20, 2 tab. 

 Statistické údaje o podílu žen na kriminalitě v České republice v letech 1971 - 2003. 
Podíl policií stíhaných žen na počtu všech stíhaných pachatelů v ČR v letech 1992 - 
2003. Rozbor uvedených statistických údajů. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

001563 - ANAL 035902 

Mobbing. 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 12, s. 13, 1 obr. 

 Mobbing na pracovišti. Mobbingu věnuje v současné době pozornost i Červený kříž. 
Ve Švédsku byly zahájeny první procesy, v nichž se oběti mobbingu dožadují náhrady 
škody za ušlý výdělek i škody na zdraví. Ve Velké Británii používají termín bullying. 
Průzkumy mobbingu ve světě. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001565 - ANAL 035903 

Nejčastější manipulační techniky. 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 12, příloha. 

 Skryté cíle (záměry) manipulací: Získat, vyvolat, odrodit. Manipulační techniky: 
Vnucování vlastního postoje, odvádění pozornosti, zlehčování, lichocení 
(pochlebování), provokace, urážky, vydírání, výčitky, dezorientace (matení). 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001626 - ANAL 035580 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Domácí násilí a alkohol. 

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, leden, s. 22 - 23, lit. 6. 
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Souvislosti mezi pitím alkoholu a domácím násilím. Vliv alkoholu na závažnost 
násilí, na jeho četnost. Alkohol u oběti. Situace v ČR. Závěry pro praxi. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001561 - ANAL 035900 

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování. 

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 3, 2004, č. 12, s. 8 - 9. 

 Nepřímé (varovné) signály šikanování. Příznaky šikanování. Přímé znaky šikanování. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001605 - ANAL 035561 

RADEK, Jörg 

Demographisch denken! : Ein Begriff wird missbraucht [Uvažujme demograficky! 
Tento výraz se stává zneužívaným]. 

In: Deutsche Polizei. - 53, 2004, č. 12, s. 6 - 10, 1 mp, 1 graf, 1 text. příl. 

 Demografický vývoj obyvatelstva v Německu a jeho změny po sjednocení. 
Demografické prognózy, otázka zrovnoprávnění životních podmínek, politické zájmy 
a jejich využívání, resp. zneužívání demografických poznatků pro posílení vlastních 
pozic. Význam pro policii - demografická prognóza jako jeden z ukazatelů možného 
vývoje kriminality a východisko pro prevenci. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001625 - ANAL 035579 

ŠNAJDROVÁ, Hana 

Kulaté stoly k problematice obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. 

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, leden, s. 16 - 17. 

 Zpráva o obsahu a závěrech čtyř "kulatých stolů" na téma obchodování s lidmi. 
Nedostatečná informovanost o Národní strategii boje proti obchodování s lidmi za 
účelem sexuálního vykořisťování, problémy při vyšetřování, nedostatečná spolupráce 
mezi orgány činnými v trestním řízení a nevládními organizacemi, objektivní 
překážky, genderové hledisko atd. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001712 - ANAL 035963 

BEDNÁŘOVÁ, Alexandra 

Trestná činnost a prevence spojení s diváckým násilím. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 29 - 33, lit. 4. 
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V souvislosti s chováním fotbalových fanoušků na utkáních dochází k nežádoucím 
jevům, které mohou sahat od narušování veřejného pořádku, přes přestupky až k 
trestné činnosti. Přehled trestných činů páchaných v souvislosti s diváckým násilím. 
Sociální prevence. Cíle práce s diváky v rámci prevence. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001678 - ANAL 035194 

EDWARDS, Ian 

An Ambiguous Participant: The Crime Victim and Criminal Justice Decision-Making 
[Problematický spoluúčastník. Oběť kriminality a rozhodovací proces v trestním 
soudnictví]. 

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 6, s. 967 - 982, 2 obr., lit. 51. 

 Pozornost věnovaná obětem kriminality a účasti veřejnosti v trestním řízení v 
průběhu posledních let ve Velké Británii. Analýza legislativních možností zasahování 
(účasti) oběti a veřejnosti v průběhu rozhodování trestního soudu. Názory na koncepci 
účasti poškozených v rozhodovacím procesu. Diskuze k nedávné reformě v Anglii a 
Walesu. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001671 - ANAL 035187 

HALSEY, Mark 

Against 'Green' Criminology [Proti tzv. ekologické kriminologii]. 

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 6, s. 833 - 853, lit. 85. 

 Přehled prací zabývajících se kriminalitou v oblasti životního prostředí a kritika 
převládajících zažitých a pro praxi neefektivních názorů a představ o ekologické 
kriminalitě. Diskuze nad podněty pro uplatnění nových teoretických nástrojů 
problematiky životního prostředí, prevence a potírání kriminality. K teoretickým 
základům nového pohledu na problematiku. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001677 - ANAL 035193 

JACKSON, Jonathan 

Experience and Expression: Social and Cultural Significance in the Fear of Crime 
[Strach z kriminality a jeho sociálně-kulturní důsledky. Zkušenost a její dopady]. 

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 6, s. 946 - 966, 2 obr., 2 tab., lit. 58. 

 Vnímání kriminality veřejností. Soudržnost společnosti, strach a účinky nebezpečí 
kriminality. Souvislosti. Postup studie, výsledky a mj. prezentace sociálně-
psychologického modelu viktimizační zátěže. Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2005 
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001687 - ANAL 035199 

KIM, Sang-Weon - PRIDEMORE, William Alex 

Social Change, Institutional Anomie and Serious Property Crime in Transitional 
Russia [Společenské přeměny, instituční anomie a závažná majetková kriminalita v 
měnícím se Rusku]. 

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 1, s. 81 - 97, 1 obr., 4 tab., lit. 64. 

 Studie změn v ruské společnosti po rozpadu SSSR z hlediska důsledků na psychiku a 
chování obyvatel a vývoje kriminality, zejména majetkové. Práce vychází z teorie 
anomie E. Durkheima a nových poznatků k násilnostem v Rusku. Metody a výsledky 
modelování (mj. ozbrojené loupeže, loupeže, krádeže,... společnost). 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001697 - ANAL 034514 

KUZUNO, Hiroyuki 

Jugendrecht und Jugenddelinquenz in Japan : Japanische Erfahrungen [Trestní právo 
pro mladistvé a kriminalita mládeže v Japonsku. Japonské zkušenosti]. 

In: Neue Kriminalpolitik. - 16, 2004, č. 3, s. 106 - 112, 4 obr., 1 tab., lit. 13. 

 Současný stav kriminality mládeže v Japonsku. Vývoj této kriminality od r.1949 do 
současnosti. Charakteristika trestního práva a soudnictví pro mladistvé. V současné 
době se ukazuje nutnost reformy trestního práva a soudnictví pro věci rodinné. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001649 - ANAL 035953 

"Městské kamerové dohlížecí systémy - účinný prvek prevence kriminality". 

In: Policista. - 11, 2005, č. 1, příloha. 

Akce: Problematika Městských kamerových dohlížecích systémů jako účinný prvek 
prevence kriminality [seminář]. Sokolov (ČR), 22.09.2004 -22.09.2004. 

 Dne 22.9.2004 se konal v Sokolově seminář na téma Městské kamerové dohlížecí 
systémy. Výtahy referátů. Dokončení v č.2/2005. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001709 - ANAL 035960 

MÜHLPACHR, Pavel 

Fotbalové chuligánství - několik poznámek k zamyšlení. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 11 - 15. 

 Dynamický nárůst problémů sociálně patologických. Agresivní projevy na stadionech 
lze považovat za projev sociální patologie. Etiologie patologického chování. Tři druhy 
agrese mezi sportovními chuligány. Dvě úrovně chování fotbalových fanoušků na  
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stadionu. Teorie patologické interpersonální komunikace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001688 - ANAL 035200 

SAGAR, Tracey 

Street Watch: Concept and Practice: Civilian Participation in Street Prostitution 
Control [Spolupráce veřejnosti při kontrole pouliční prostituce v praxi]. 

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 1, s. 98 - 112, lit. 35. 

 Záměr, vhodnost a naplňování programu Street Watch, který je další součástí 
systému sousedských hlídek. Kritika programu policií i občany, výsledky průzkumu 
realizace programu v letech 2000 až 2002 v Cardiffu. Kritické připomínky, příklady a 
závěry. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001627 - ANAL 035186 

SMITHEY, Martha - GREEN, Susanne E. - GIACOMAZZI, Andrew L. 

The ineeffectiveness of training on icreasing time at the scene domestic violence cases 
[Výcvik nepůsobí na prodloužení doby činnosti policie v místě domácího násilí při 
úplném vyšetření případu]. 

In: Police Journal. - 77, 2004, č. 4, s. 309 - 326, 4 tab., lit. 31. 

 Nástin vývoje přístupů policie přivolané k řešení případů domácího násilí od 60. let 
20. stol. Hodnocení Duluthova modelu přípravy policistů na vyšetřování nahlášených 
případů domácího násilí na místě činu. Porovnání výsledků práce dvou kontrolních 
skupin (školené a neškolené). 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001708 - ANAL 035959 

SMOLÍK, Josef 

Divácké násilí: Metodologické ukotvení výzkumu. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 7 - 11, lit. 6. 

 Problematika diváckého násilí. Výzkum současného stavu tohoto jevu. Nejvhodnější 
techniky pro uvedený sběr informací při výzkumu fotbalového násilí: Zúčastněné 
pozorování, nestandardizované rozhovory, analýza osobních dokumentů - obsahová 
analýza. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001710 - ANAL 035961 

SMOLÍK, Josef 

Fotbalové chuligánství jako způsob trávení volného času. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 16 - 21, lit. 11. 

 Vznik fotbalového chuligánství. Fotbaloví chuligáni a volný čas. Analýza volného 
času fotbalových chuligánů. Trend trávení volného času fotbalových chuligánů. 
Prevence projevů fotbalového chuligánství. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

001713 - ANAL 035964 

ŠVEŘEPA, Milan 

Anglický boj s fotbalovým násilím. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 34 - 36, lit. 2. 

 Fotbalové násilí ve Velké Británii. Britská policie a hooligans. Policejní akce. 
Trestné činy páchané v souvislosti s fotbalovým násilím. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001663 - ANAL 035593 

Terrorismusabwehrzentrum in Berlin nahm Arbeit auf [Protiteroristické centrum v 
Berlíně začíná pracovat]. 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 1, s. 39, 1 schema. 

 Dne 14. prosince 2004 začalo v Berlíně pracovat nově ustanovené speciální 
protiteroristické středisko, které koordinuje všechny bezpečnostní složky zabývající 
se potíráním a prevencí terorismu. Struktura centra, jednotlivé složky a jejich úkoly. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001676 - ANAL 035192 

TSELONI, Andromachi - PEASE, Ken 

Repeat Personal Viktimization [Opakovaná viktimizace]. 

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 6, s. 931 - 945, 5 tab., lit. 22. 

 Analýza rizik opakované viktimizace, zejména z podkladů amerického federálního 
přehledu kriminální viktimizace pro r. 1994. Rozložení rizik v průběhu času (do 
recidivy). Doporučení ke snižování rizik viktimizace v domácnosti. Podrobný přehled 
výsledků zjištění. 

GBR - eng: PA: bv/2005 
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001721 - ANAL 035972 

BEYER, Dušan 

Fotbaloví chuligáni v Polsku. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 88 - 94, lit. 8. 

 Projevy chování fotbalových příznivců v Polsku. Počátky fans scény v Polsku. Éra 
chuligánství. Teoretické přístupy. Specifika polských fanoušků. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001716 - ANAL 035967 

BUREŠ, Radim 

Úloha Rady Evropy v prevenci a potlačování diváckého násilí. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 50 - 55. 

 Obecná opatření v oblasti bezpečnostního plánování a řízení. Doporučené postupy při 
vysoce rizikových zápasech. Problematika oddělení fanoušků pomocí plotů. 
Pořadatelská služba. Výroba a distribuce vstupenek. Preventivní a vzdělávací 
opatření. Identifikace a potrestání pachatelů. Policejní spolupráce. Prevence rasismu a 
intolerance. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001718 - ANAL 035969 

ČECHOVSKÝ, Jan 

Německo. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 84 - 88, lit. 2. 

 Německé projekty pro fanoušky. Vznik projektů. Cíle projektů pro fanoušky. Přehled 
projektů pro fanoušky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001744 - ANAL 034516 

GRUSZCZYNSKA, Beata 

Crime in Central and Eastern European Countries in the Enlarged Europe [Kriminalita 
ve středoevropských a východoevropských zemích v rozšířené Evropě]. 

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 2-3, s. 123 - 
136, 3 tab., 4 grafy, lit. 19. 

 Porovnávání statistik kriminality jednotlivých zemí v nově uspořádané Evropě 
zůstává největším metodologickým problémem kriminologické analýzy. Trestní 
systém a trestní politika jednotlivých zemí se liší, statistické systémy rovněž. Autoři 
zkoumají trend současné kriminality ve střední a východní Evropě (zabití, přepadení, 
vloupání, krádeže, drogy). Vycházejí ze sociálně-ekonomických aspektů. Přehled  
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použitých statistických pramenů. 

NL - eng: PA: jv/2005 

 

001717 - ANAL 035968 

MILES, Kevin 

Ambasády pro fanoušky ; Přel. Jan Čechlovský. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 65 - 71. 

 Historie, pozadí, souvislosti, základní struktura "ambasád" pro fanoušky. Úkoly 
ambasád pro fanoušky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001720 - ANAL 035971 

MILO, Daniel 

Něco ze Slovenska. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 82 - 83. 

 Rasismus na slovenských stadionech je stejným problémem jako v jiných zemích. 
Někdy se stává, že rasistické pokřiky nejsou jen doménou mladých, ale přidávají se i 
starší občané. Rasismus a sdělovací prostředky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001719 - ANAL 035970 

SCHNEIDER, Thomas - GABRIEL, Michael 

Přehled příkladů dobré praxe v sociálně - integrativní práci s fotbalovými fanoušky. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 55 - 64. 

 Základem úspěchu sociální práce s fanoušky (fan couching) je všeobecně pozitivní 
přístup k této specifické formě "kultury" mladých. Nejdůležitější oblasti konkrétních 
přímých aktivit práce s fanoušky. Druhý střed sociální práce s fanoušky je "public 
relations" a práce s institucemi. Terénní práce s institucemi. Terénní práce (práce s 
fanoušky). Příklady sociální práce. Zlepšení vztahů mezi kluby a fanoušky. Boj proti 
rasistickému, xenofobnímu, diskriminujícímu a netolerantnímu chování ve sportu. 
Mezinárodní spolupráce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001714 - ANAL 035965 

SMOLÍK, Josef 

Fotbal a násilí. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 37 - 42, lit. 13. 
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Divácké násilí z pohledu historie. Fotbaloví násilníci. Řešení diváckého násilí v České 
republice. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001715 - ANAL 035966 

SUCHÁNEK, Marek 

Aktivity státních institucí ČR v problematice diváckého násilí. 

In: Éthum. - 12, 2004, č. 4 (43), s. 42 - 46. 

 Gesce ministerstev ČR v problematice diváckého násilí. Evropská dimenze 
problematiky. Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhodného 
chování při sportovních utkáních, zvláště při fotbalových zápasech. Úkoly policie na 
úseku diváckého násilí. Divácké násilí v trestním právu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

001600 - ANAL 035183 

2005 Buyer's Guide [Průvodce nákupčího pro r. 2005]. 

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 12, s. 26 - 247, obr. 

 Průvodce nákupčího pro policii na r. 2005. Výrobci a distributoři na s. 26 až 183, s. 
184 až 187 index výrobců, produktů a služeb (firem abecedně řazených), s. 188 až 
247 seznam výrobců a poskytovatelů služeb podle oborů. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001640 - ANAL 034507 

DE GUZMAN, Melchor C. - FRANK, James 

Policewomen and their problems : the Philippine context [Policistky a jejich 
problémy. Zkušenosti z Filipín]. 

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 3, s. 396 - 412, 4 tab., lit. 66. 

 Ženy jako policisté. Stručný přehled dosavadní literatury na toto téma. Problémy žen 
v tomto povolání. Často jsou zařazovány na hůře placenou práci. Potíže vznikají také 
při jejich postupu ve službě. Příčinou tohoto jevu jsou (paradoxně) obavy příslušných 
činitelů z eventuelních problémů. Výsledky průzkumu ukázaly, že pracovní problémy 
policistek, ačkoli jsou časté, v zásadě nemají negativní vliv na kvalitu jejich práce. 
Průzkum byl proveden v centrálním regionu na Filipínách. 

GBR - eng: PA: jv/2005 
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001749 - ANAL 035999 

PILAŘOVÁ, Irena 

Týmová práce a policie. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 2, příloha. 

 Zásady týmové práce u Policie ČR. Struktura týmové práce. Jednotlivé fáze procesu 
týmové práce TZTČ (policejní tým pro vyšetřování zvlášť závažné trestné činnosti). 
Technicko - materiální zabezpečení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001557 - ANAL 035896 

Systémové trendy činností bezpečnostních služeb. 

In: Security magazín. - 11, 2004, č. 6, s. 57 - 59. 

 Systémy bezpečnostních činností v rozvinutých zemích. Teoretické názory na směry 
a potřeby současné bezpečnostní praxe. Zkušenosti z teorie a praxe státních i 
nestátních garantů provozování bezpečnostních služeb. Pluralizace bezpečnostních 
činností. Prosazování dalších forem zajišťování bezpečnosti. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 
001573 - ANAL 034249 

FRYŠTÁK, Marek 

Pár poznámek k návrhu věcného záměru rekodifikace zákona o trestním řízení 
soudním z pohledu policejní praxe. 

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 12, s. 21 - 22. 

 V současné době je předkládán k mezirezortnímu připomínkovému řízení návrh 
věcného záměru rekodifikace zákona o trestním řízení soudním. Autor se ve svém 
článku vyjadřuje v několika poznámkách a souvislostech z pohledu zejména policejní 
praxe k některým aspektům předkládaného návrhu. Pozitiva uvedeného návrhu. 
Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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001596 - ANAL 034505 

HIRSCH, Hans Joachim 

Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtswissenschaft : Nationale und 
universale Strafrechtswissenschaft [Internacionalizace trestního práva a trestněprávní 
vědy. Národní a univerzální trestněprávní věda]. 

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 4, s. 835 - 854, 
lit. 46. 

 Internacionalizace trestněprávní vědy na vědecké bázi. Této otázce nebyla zatím 
věnována dostatečná pozornost. Přehled současné situace a aktuálních problémů. 
Kromě národní trestněprávní vědy existuje také univerzální trestněprávní věda. Je 
nutno ji odlišovat od právní komparatistiky. V rámci internacionalizace a globalizace 
získává tato univerzální věda stále větší praktický význam. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001603 - ANAL 035933 

JIRÁNEK, Radek 

Dobrovolnictví v České republice organizované na základě zákona o dobrovolnické 
službě. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 1 - 2, příloha. 

 Základní údaje o obsahu zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně 
některých zákonů. Podstatné zásady zákona. Vymezení obsahu zákona. Zákon o 
dobrovolnictví v praxi. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001616 - ANAL 035570 

KÜHN, Zdeněk 

K otázce závaznosti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro domácí 
soudnictví. 

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 1, s. 1 - 7. 

 Otázka závaznosti rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva pro justici 
členských států EU je velmi aktuální vzhledem k tomu, že se tato rozhodnutí nemusí 
plně srovnávat s pozitivním vnitrostátním právem dotčeného státu. Obecná závaznost 
soudních rozhodnutí. Analýza názoru Nejvyššího soudu ČR a německé judikatury 
(rozhodnutí Spolkového ústavního soudu z října 2004). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001607 - ANAL 035563 

MATES, Pavel - SMEJKAL, Vladimír 

Spam a legální zasílání hromadných zásilek. 
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In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 1, s. 9 - 11. 

 Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, představuje 
nejen významný právní předpis týkající se všech poskytovatelů internetových a jiných 
elektronických služeb, ale je i první přímou právní úpravou rozesílání nevyžádaných 
zásilek, tzv. spamů. Situační popis spamu. Právní východiska. Obchodní sdělení a 
jejich rozesílání elektronickou poštou. Sankce a jiná patření proti spamu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001583 - ANAL 035916 

MEDVEĎOVÁ, S. - KOVÁČ, P. 

Aktuálna legislatívna úprava znaleckej činnosti. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 39, 2004, č. 4 - 5, s. 283 - 292, lit. 5. 

 Problematika znaleckého dokazování a znalců. Pojem znaleckých posudků. Zákon č. 
382/2004 Z.z., o znalcích, tlumočnících, překladatelích a vyhláška č. 490/2004. 
Postavení znalce v trestním řízení. Znalecké posudky. Odměna znalce. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

001608 - ANAL 035564 

PÁCAL, Jiří 

Zkušenosti soudů ČR s aplikací novely TrŘ provedené zákonem č. 265/2001 Sb. 

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 1, s. 15 - 17. 

 Zákonem č. 265 /2001 Sb. došlo k zásadním změnám některých stávajících zásad a 
institutů či k zakotvení zcela nových procesních postupů. Aktivita stran při 
dokazování před soudem. Zatížení krajských a okresních soudů. Nepraktičnost tzv. 
společného zmocněnce. Nová úprava protokolu a protokolace v řízení před soudem. 
Nová úprava vazby a rozhodování o vzetí do vazby. Řízení o odvolání. Alternativní 
procesní postupy. Zkušenosti soudů s aplikací novely trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001622 - ANAL 035576 

POKORNÝ, Michal 

K problematice ochranného opatření zabrání věci podle 71 odst. 1 TrZ. 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 1, s. 26 - 27. 

 Vymezení pojmu ochranná opatření a jeho odlišnost od trestu. Zabrání věci jako 
ochranné opatření - vlastníkem se stává stát. Podmínky, za nichž lze rozhodnout o 
zabrání věci. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 18



001619 - ANAL 035573 

PÚRY, František 

Aktuální otázky trestního postihu daňových úniků. 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 1, s. 1 - 10. 

 Poměrně složitá právní úprava daní často neposkytuje spolehlivé vodítko pro odlišení 
legálních a nelegálních daňových aktivit a tedy ani pro vymezení hranic trestního 
bezpráví. Rozbor trestných činů zkrácení daně a vylákání daňové výhody, některé 
další daňové úniky a možnosti jejich trestního postihu. Právní úprava této 
problematiky v návrhu nového trestního zákoníku. Meze legálního minimalizování 
daňové zátěže. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001617 - ANAL 035571 

SPÁČIL, Jiří 

Problémy vlastnické jistoty v České republice. 

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 1, s. 8 - 12. 

 Problémy týkající se vlastnické jistoty, se kterými se současná praxe setkává, řešení v 
judikatuře Nejvyššího soudu a sporné otázky. Většina problémů má kořeny v nabytí 
věci státem před rokem 1990. Možnosti legislativního řešení a právní praxe. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001555 - ANAL 034247 

SVATOŠ, Roman 

Zajištění informací pro účely trestního řízení. 

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 12, s. 15 - 18. 

 Autor článku se zabývá problémem zajišťování - dokumentování informací 
získaných od fyzických a právnických osob, zejména pro účely trestního řízení. 
Upozorňuje na význam vztahu zákonnosti postupu orgánů činných v trestním řízení a 
dodržování nutné míry formalismu při fixaci získaných informací a současně 
poukazuje na vztah trestního řádu k administrativně právním předpisům, zejména 
zákonu ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších právních přepisů, a to 
právě při dokumentování zmíněných informací. Zákonnost postupu policejního 
orgánu. Doporučený postup policejního orgánu při získávání a dokumentování 
informací. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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001644 - ANAL 035948 

ŠTEFANOVÁ, Alexandra 

Vývoj v oblasti udělování azylu na území ČR v letech 2003 - 2004. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 3, příloha. 

 Azylová problematika v roce 2003. Žadatelé o azyl. Místo podání žádosti v 
přijímacích střediscích. Důvody k podání žádosti a jejich posuzování. Podíl ČR na 
podaných žádostech o azyl v Evropě. Migrační tok čečenských žadatelů o azyl. 
Nezletilí žadatelé o azyl bez doprovodu rodičů či zákonných zástupců. Azylová 
zařízení. Vytíženost ubytovacích kapacit v roce 2003. Žaloby a kasační stížnosti 
podané k soudům. Vývoj azylové problematiky v České republice za období leden až 
říjen 2004. Vývoj azylové problematiky v ČR za období leden až říjen 2004. Podání 
žádosti. Žadatelé o azyl. Vyřizovaní žádosti. Aplikace předpisů ES. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001571 - ANAL 034504 

TIEDEMANN, Klaus 

Gegenwart und Zukunft des Europäischen Strafrechts [Současnost a budoucnost 
evropského trestního práva]. 

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 116, 2004, č. 4, s. 945 - 958. 

 Počátky lze vysledovat již v 19.století, ale sbližování trestního práva evropských 
národů nastalo až v druhé polovině 20.století po dvou světových válkách. Správní 
sankce a jejich role prostředníka v tomto procesu. Jak vzájemně zharmonizovat 
trestněprávní předpisy členských zemí EU. Návrh Evropské ústavy z roku 2003. 
Ochrana finančních zájmů zemí EU. Úřady s nadnárodní pravomocí. Závěr a 
perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001621 - ANAL 035575 

VANTUCH, Pavel 

K informování poškozených a svědků trestného činu o odsouzeném (obviněném). 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 1, s. 14 - 18. 

 Novela trestního řádu (zákon č. 283/2004 Sb.) obsahuje ustanovení, která umožňují, 
aby poškozený nebo svědek trestného činu, jimž hrozí nebezpečí ze strany 
obviněného nebo odsouzeného v souvislosti s jeho pobytem na svobodě, mohli žádat 
včasnou informaci o tom, že obviněný byl propuštěn z vazby nebo z ní uprchl, nebo 
že odsouzený byl propuštěn z výkonu trestu nebo z něj uprchl. Problematika ochrany 
svědků, úkoly policie a Vězeňské služby. Nedostatky této úpravy. Návrhy de lege 
ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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001618 - ANAL 035572 

WALLIS, Ladislav Michael 

Významné okamžiky ve vývoji mezinárodněprávní subjektivity Apoštolského stolce a 
Vatikánu. 

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 1, s. 12 - 17. 

 Dvojí mezinárodněprávní subjektivita: odlišnost státu Město Vatikán a Apoštolského 
stolce jako nejvyššího úřadu římskokatolické církve. Vznik a vývoj této "dvojí" 
mezinárodněprávní subjektivity od 4. století n.l. do současnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001653 - ANAL 035583 

Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku. 

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 6, s. 432 - 546. 

 Text důvodové zprávy k jednotlivým ustanovením návrhu rekodifikace trestního 
zákoníku. Text návrhu zákona viz Just.P 2003/4-5. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001654 - ANAL 035584 

Důvodová zpráva k návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim. 

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č.6, s. 546 - 560. 

 Text důvodové zprávy k návrhu zákona (viz Just. praxe 2003/4-5). 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001646 - ANAL 035950 

HNÍDEK, Bohumil 

Dublinské středisko. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 3, s. 24. 

 Dublinské středisko zkoumá okolnosti případů žadatelů o udělení azylu na území ČR 
ve vztahu k možné odpovědnosti jiného státu EU a dožaduje takové státy o převzetí či 
zpětvzetí žadatele o azyl. Dublinská úmluva (1.9.1997). Amsterodamská smlouva. 
Nařízení č. 343/2003 (1.9.2003) označované též jako Dublin 2. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001658 - ANAL 035588 

HRUŠÁKOVÁ, Milana - KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? 

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 2, s. 53 - 57. 

 Přijetí zákona č. 422/2004 Sb., který zakotvuje porod s možností utajené totožnosti 
matky. Problematičnost tohoto institutu z hlediska ostatních souvisejících právních 
úprav, nevyjasněnost některých základních otázek, např. právní odpovědnost matky, 
práva dítěte,problém matrik apod. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001686 - ANAL 035198 

JONES, Trevor - NEWBURN, Tim 

Comparative Criminal Justice Policy-Making in the United States and the United 
Kingdom: The Case of Private Prisons [Trestní politika v oblasti soukromého 
vězeňství v USA a Velké Británii]. 

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 1, s. 58 - 80, lit. 82. 

 Srovnávací studie trestní politiky v USA a ve V. Británii. Vývoj v oblasti vězeňství a 
restaurace soukromého systému - rozdílné a společné rysy. Historie, stav a závěrečné 
poznámky. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001668 - ANAL 035598 

KOLMAN, Petr 

Nový správní řád: otázka jednacího jazyka. 

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 1, s. 40 - 42. 

 Význam správního řádu jako právního předpisu upravujícího řízení před orgány 
veřejné správy. Jednací jazyk ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., 
Překlady a tlumočení, správní řízení v cizím jazyce. Menšinové jazyky a znaková řeč 
ve správním řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001657 - ANAL 035587 

LAVICKÝ, Petr 

K historii pojmu a vzniku solidárních závazků. 

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 2, s. 45 - 53. 

 Nedostatečná legislativní úprava solidárních závazků v ustanoveních občanského a 
obchodního zákoníku. Možný pohled na právně-teoretický základ institutu solidárních 
závazků a související otázky týkající se jejich vzniku. Korealita a pouhá solidarita.  
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Solidarita, její pojmové znaky. Vznik solidárních závazků. Specifika vzniku solidarity 
v režimu obchodního zákoníku. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001669 - ANAL 035599 

MATES, Pavel 

Nicotná rozhodnutí v novém správním řádu. 

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 1, s. 48 - 50. 

 Chybějící právní úprava nicotnosti, resp. nulity, neexistence nebo absolutní 
zmatečnosti. Nový správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) a stanovení důvodů nicotnosti. 
Zjišťování a prohlášení nulity. Vady způsobující nulitu. Prohlášení nicotnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001690 - ANAL 036202 

MOLEK, Pavel - ŠIMÍČEK, Vojtěch 

Udělování státního občanství - na cestě od milosti státu k soudně přezkoumatelnému 
správnímu uvážení. 

In: Právník. - 144, 2005, č. 2, s. 137 - 156. 

 Definování a význam státního občanství. Přehled právní úpravy práva na státní 
občanství ČR. Čl. 12 Ústavy ČR, Haagská úmluva z r 1930, Evropská úmluva o 
státním občanství, zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního 
občanství České republiky ve znění pozdějších předpisů, a další. Přehled vybrané 
judikatury. Ústavní právo a rozhodování o udělení státního občanství. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001651 - ANAL 035581 

Návrh rekodifikace trestního zákona. 

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 4 - 5, s. 245 - 395. 

 Text návrhu novely trestního zákona. Důvodová zpráva viz JustP 2003/6. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001652 - ANAL 035582 

Návrh úpravy trestání právnických osob. 

In: Justiční praxe. - 51, 2003, č. 4 - 5, s. 395 - 410. 

 Text návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Důvodová zpráva viz Just.R 2003/6. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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001670 - ANAL 035600 

POSPÍŠIL, Michal 

Obrana proti obchodu s padělaným zbožím. 

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 1, s. 51 - 54. 

 Rozmach tzv. výrobkového pirátství a ekonomické ztráty. Nařízení Rady EU o 
potírání a prevenci obchodu s padělky. Situace v ČR, pravomoci celní správy a 
podmínky, za nichž může zasáhnout. Soudní řízení a soudní rozhodnutí, následné 
akty. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001647 - ANAL 035951 

Přístup České republiky k Dublinské úmluvě. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 3, s. 26 - 27. 

 Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém 
z členských států ES ze dne 15.6.1990 - Dublinská úmluva. Smysl úmluvy. 
Amsterdamská smlouva. Nařízení Rady ES č. 343/2003. Dublin 2. Obsah úmluvy.  
Rozhodnutí č. 1/1997, č. 1/1998, č. 1/2000. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001666 - ANAL 035596 

SOKOL, Tomáš 

Odposlech. 

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 1, s. 4 - 11. 

 Vývoj legislativních úprav problematiky odposlechu v ČR v kontextu s vývojem 
právních názorů na odposlech u nás i v zahraničí. Umožnění odposlechu a jeho 
oprávněnost podle trestního řádu. Názor Evropského soudu pro lidská práva. 
Nejasnosti okolo odposlechů (např.problém odposlechu radiotelekomunikačního 
provozu). Úpravy v dalších předpisech (celní správa, zpravodajské služby apod.) a 
rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v těchto věcech. Problém 
dostatečnosti, resp. nedostatečnosti vymezených podmínek odposlechu. 

 CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001645 - ANAL 035949 

ŠTEFANOVÁ, Alexandra 

Žadatelům o azyl slouží desítka pobytových středisek. 

In: Veřejná správa. - 16, 2004, č. 3, příloha. 

 Přehled azylových pobytových středisek v České republice. Popis a charakteristika 
azylových zařízení: Bělá pod Bezdězem - Jezová, Bruntál, Červený Újezd, Havířov,  
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Kašava, Kostelec N/Orlicí, Seč, Stráž pod Ralskem, Zastávka, Zbýšov. Přijímací 
ĺstředisko Vyšní Lhota, Praha - Ruzyně. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001691 - ANAL 036203 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka 

Sbližování a vzdalování slovenského a českého rodinného práva. 

In: Právník. - 144, 2005, č. 2, s. 157 - 182. 

 K historii sbližování českého a slovenského rodinného práva v letech 1918 až 1992 a 
jeho vzdalování po rozpadu společného státu. Poválečné období a společná právní 
úprava od r. 1948. Základy českého a slovenského rodinného práva v současnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001727 - ANAL 035978 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Druhý Haagský protokol vstoupil v platnost. 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 4, s. 5. Sek.inf.p.: Action. - 
2004 

 Dne 9.10.2004 vstoupil pro Švýcarsko v platnost tzv. druhý Haagský protokol, jehož 
obsahem je ochrana kulturních hodnot civilní sférou a trestní postih osob, ničících a 
poškozujících tyto hodnoty. Článek pět - obsah. Vytvoření mezinárodní komise na 
ochranu kulturních hodnot. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001748 - ANAL 035998 

Zákon o ochraně osobních údajů. 

In: Policista. - 11, 2005, č. 2, příloha. 

 Plný text zákona o ochraně osobních údajů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001698 - ANAL 036207 

ŽÁKOVSKÁ, Karolina 

Ochrana zvířat proti týrání. 

In: Právo a podnikání. - 14, 2005, č. 1, s. 8 - 18. 

 Ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a prováděcích předpisů. 
Další právní úpravy a zákon č. 77/2004 Sb. (tzv. euronovela). Ochrana zvířat (proti 
týrání obecně, při usmrcování, při přepravě, při veřejných vystoupeních nebo 
svodech). Znecitlivění, ochrana hospodářských zvířat, volně žijících a opuštěných,  
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pokusných, zvířat v chovech. Správněprávní a trestněprávní odpovědnost v oblasti 
ochrany proti týrání. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

 

ARMÁDA, VOJENSTVÍ 
 

001584 - ANAL 035917 

EICHLER, Jan 

Bezpečnostní strategie USA a EU - shoda i rozdíly. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 3 - 13, lit. 17. 

 Bezpečnostní strategie USA. Priority bezpečnostní strategie USA. Národní strategie 
boje proti šíření ZHN. Ideologie boje proti terorismu. Rozhodování o vojenských 
operacích. Bezpečnostní strategie EU. Ambice a možnosti evropské bezpečnostní a 
obranné politiky. Shrnutí a srovnání bezpečnostních strategií USA a EU. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001601 - ANAL 035931 

HARAŠTA, Petr 

Postupné zavádění nafukovacích stanů do Armády České republiky k ubytování 
aeromobilních jednotek v extrémně klimatických podmínek. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 169 - 173, 3 obr. 

 Nové druhy stanů, které jsou schopny poskytovat kvalitní ubytování vojáků AČR v 
extrémně klimatických podmínkách a odpovídající standardům NATO. Základní 
požadavky na tato zařízení. Stan ES 56 T - základní technické údaje. Nafukovací stan 
ES 35 T - základní technické údaje. Nafukovací propojovací stan ES 36 TS - základní 
technické údaje. Osvětlovací souprava ES 010 a další. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001588 - ANAL 035921 

KARAFFA, Vladimír 

Doktríny a praxe Armády ČR. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 36 - 40, 1 obr. 

 Pojem doktrína. Historie. Současná doktrinální soustava NATO. Hierarchie doktrín 
NATO. Členské země NATO a doktríny. AČR a doktríny. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001587 - ANAL 035920 

KARAFFA, Vladimír - MEDUNA, Josef 

Jednotné chápání zásad soudobých operací. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 32 - 35. 

 Východiska při zpracování doktríny. Cíl doktríny. Obsah doktríny. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001602 - ANAL 035932 

KONRÁD, Antonín 

Nároky na tělesnou výkonnost vojáků. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 174 - 183, 2 grafy, 1 tab., lit. 11. 

 Tělesná výkonnost vojáků. Dosavadní vývoj. Rozkaz MO č. 53/2002. Nejdůležitější 
opatření v kontrole a hodnocení tělesné přípravy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001590 - ANAL 035923 

KUTĚJ, Libor 

Význam obranného zpravodajství ve změněných geopolitických podmínkách 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 47 - 53, lit. 3. 

 Charakter obranného zpravodajství v historických etapách po roce 1945. Mezník ve 
vnímání bezpečnostních hrozeb. Nová dimenze úkolů pro obranné zpravodajství. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001598 - ANAL 035929 

MALÍK, František - ZAPLETAL, Jaroslav 

Základní příprava v AČR. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 160 - 166, 1 obr. 

 Souhrn principů výcviku vojáků - profesionálů. Přijetí a výcvik rekrutanta v AČR. 
Organizace výcviku. Plánování výcviku. Příprava výcviku. Provádění výcviku. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001595 - ANAL 035927 

POUROVÁ, Jitka 

Zpřístupňování vzniklých činností bývalé vojenské kontrarozvědky. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 117 - 126, lit. 14. 
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Činnost Úřadu pro zpřístupňování dokumentů MO. Vznik Úřadu a jeho hlavní úkol. 
Problematika vzniku, vývoje a fungování vojenské kontrarozvědky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001593 - ANAL 035926 

PŘÍVĚTIVÝ, Lubomír 

Komparace systémů tělesné přípravy AČR a armády Dánského království. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 110 - 116, lit. 6. 

 Ozbrojené síly v Dánsku. Tělesná příprava v armádě Dánského království. Testování 
tělesné výkonnosti. Vzdělávání tělovýchovných pracovníků. Sport v armádě. 
Komparace obou systémů tělovýchovy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001599 - ANAL 035930 

Sociální průzkum asymetrických operací. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 167 - 168, lit. 1. 

 Změna způsobu výchovy a výcviku jednotek. Úkoly sociálního průzkumu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001592 - ANAL 035925 

ŠILHAN, Vladimír 

Přístupy francouzských pozemních sil k získávání a přípravě profesionálních vojáků. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 87 - 109, lit. 2. 

 Způsoby náboru vojenských profesionálů. Celková koncepce přípravy vojenských 
profesionálů a úloha Velitelství přípravy pozemních sil (CoFAT) v tomto procesu. 
Obecné přístupy. Role a úkoly CoFAT. Základní příprava praporčíků. Zdokonalovací 
příprava praporčíků. Příprava důstojníků. Příprava rezervistů. Operační 

příprava vojsk. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001586 - ANAL 035919 

ŠMONDRK, Jozef 

Zdrojové zabezpečení bezpečnosti a obrany České republiky. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 23 - 31, 10 obr., lit. 14. 

 Aspekty charakterizující současný a předpokládaný vývoj lidských, finančních a 
materiálních zdrojů v střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu, a to nejen v  
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národních, ale i mezinárodních souvislostech. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001589 - ANAL 035922 

VEJMELKA, Oto 

Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 41 - 46. 

 Vojenská terminologie ve spojitosti s procesem zpracování dokumentů doktrinální 
soustavy AČR. Současný stav v oblasti terminologie. Výbor pro terminologii MO. 
Nástroje a pomůcky v oblasti terminologie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001585 - ANAL 035918 

ZÁVĚŠICKÝ, Jan 

Institucionální vztah evropské bezpečnostní a obranné politiky a NATO 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 14 - 22, lit. 9. 

 Geneze a počátky budování bezpečnostní dimenze EU. Vývoj ESOP do uzavření 
dohody s NATO. Vývoj NATO ve vztahu k bezpečnostní dimenzi ESOP. Vývoj 
ESDP po uzavření dohody s NATO. Závěrečná analýza institucionálních vztahů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001591 - ANAL 035924 

ZÁVĚŠICKÝ, Jan 

Operace Active Endeavour. 

In: Vojenské rozhledy. - 13 (45), 2004, č. 4, s. 83 - 86. 

 Reakce NATO na teroristickou hrozbu ve Středomoří. Počátky a dosavadní průběh 
operace. Cíle Active Endeavour. Přínos a perspektivy operace. Oprávněnost a potřeba 
operace Active Endeavour. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001735 - ANAL 035986 

DUCHEK, Jan 

Zpravodajské služby při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky. 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 41 - 58. 

 Zpravodajské služby České republiky. Historické ohlédnutí. Platné právní úpravy. 
Dvě koncepce. Mezinárodní spolupráce. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001734 - ANAL 035985 

KARAFFA, Vladimír 

Strategická vize transformace NATO. 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 33 - 40, 1 obr. 

 V květnu 2004 velitelé strategických velitelství NATO vydali dokument, jenž 
zásadním způsobem ovlivňuje a nadále bude ovlivňovat vývoj celé Severoatlantické 
aliance. Strategické aspekty vývoje bezpečnostního prostředí. Vojenské důsledky. 
Požadavky na ozbrojené síly. Rozvoj koncepcí. Zvýšení operačních schopností. 
Převaha v rozhodování. Operační rozvinutí společenských sil a jejich udržitelnost. 
Transformace NATO. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001739 - ANAL 035990 

KŘÍŽ, Zdeněk 

Možnosti participace vojáků na politickém procesu v USA, Německu a České 
republice. 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 93 - 98, lit. 11. 

 Participace vojáků na politickém procesu v USA a SRN. Koncepční přístupy a jejich 
aplikace. Možnosti participace vojáků na politickém procesu v České republice. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001736 - ANAL 035987 

KUTĚJ, Libor 

Možnosti zpravodajství pro mezinárodní bezpečnost. 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 59 - 61, lit. 1. 

 Cíle zpravodajství. Možnosti využívání prostředků národního zpravodajství. 
Zpravodajská činnost. Smlouvy SALT 1 Salt 2. Inspekce na místě jako hlavní nástroj 
verifikace dodržování smluvních ujednání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001733 - ANAL 035984 

NOVOTNÝ, Karel 

Jak je to s vojenskou vědou.... 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 5 - 32, příloha. 

 Problematika vojenské vědy. Možnosti ohrožení a jejich charakteristika. Vymezení 
nejdůležitějších pojmů. Těžiště problémů vojenské vědy. Předmět a obsah vojenské 
vědy. Výzkum ve vojenské vědě. Hlavní příčiny možných ohrožení. Možná ohrožení 
republiky a jejich řešení. Přehled úkolů AČR při ohroženích v míru. Možnosti použití  
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jednotlivých druhů vojsk v míru. Přehled úkolů AČR při vojenských a ozbrojených 
ohroženích. Etapy řešení vědeckého projektu. Vojenská věda - závěr. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001742 - ANAL 035993 

Podpora speciálních operací informačními operacemi. 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 153 - 156. 

 Definice informační operace. Funkce, které plní informační operace. Taktické akce. 
Aktivní mírový plán informačních operací. Skupina pro plánování informačních 
operací. Základní odpovědnosti taktického plánovače informačních operací u sil pro 
speciální operace. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001743 - ANAL 035994 

ROSICKÁ, Zdena 

Velitel - manažer a řešení konfliktů. 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 157 - 160, lit. 4. 

 Problematika úlohy řídícího pracovníka a velitele z pohledu lidského faktoru jako 
rozhodující síly organizace. Teorie řízení. Pojem "staffing" - formování pracovní síly, 
který úzce souvisí s funkční analýzou pracovních míst a metodou PAQ. Popis metody. 
Pojem "komunikace". Komunikativnost a schopnost vyjednávat. Týmové role. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001745 - ANAL 035995 

ŘEHÁK, David 

Chráněná území a jejich možná klasifikace při hodnocení vlivu vojenského výcviku. 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 1, s. 161 - 168, 1 obr., 2 tab., lit. 7. 

 Klasifikace a indexové ohodnocení dopadové skupiny chráněná území. Index of 
Environmental Acceptability of Military Activities. Obecně chráněná území. Zvláště 
chráněná území. Přehled a rozlohy národních parků. Přehled a rozlohy chráněných 
krajinných oblastí. Přechodně chráněná plocha. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

001729 - ANAL 035980 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Výzkumné středisko civilní ochrany. 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 4, s. 13 - 15. 

 Výzkumné středisko civilní ochrany, ABC - ochrany a prevence Spolkového úřadu 
ochrany obyvatelstva a pomoci při katastrofách podporuje plánování a plnění úkolů v 
ochraně obyvatelstva svým výzkumem, vývojem, dohledem a hodnocením 
zpracovaných úkolů, poskytováním poradenských služeb expertů. Tři základní části 
hlavních úkolů. Témata vědeckého rámcového plánu. Pracoviště radiační, chemické a 
biologické ochrany a prevence. Informační pracoviště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001638 - ANAL 035944 

CHALUPA, Jiří 

Belgické království. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 23. 

 Charakteristika a geografie Belgie. Forma vlády. Struktura civilního nouzového  

 

plánování (CNP). Úkoly a cíle CNP. Civilně - vojenská spolupráce. Právní systém. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001636 - ANAL 035943 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Společně čelit nebezpečí. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 22, 1 obr. 

Akce: Současnost a budoucnost krizového řízení [konference]. Praha (ČR), 11.2004. 

 V listopadu 2004 se konala v Praze odborná konference, jejímž hlavním tématem 
bylo krizové řízení a bezpečnost v nové Evropě. Výměna zkušeností v přístupu k 
zabezpečení kritické infrastruktury a hledání "slabých míst", aby se zajistila jejich 
dokonalejší ochrana. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001635 - ANAL 035942 

MARTÍNEK, Bohumír 

Spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 19. 

 Spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva byla podepsána v Bratislavě. Jedná se o 
Memorandum o spolupráci MV GŘ HZS ČR a Úřadu civilní ochrany MV SR. Obsah 
spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001628 - ANAL 035935 

MRÁZEK, Radim 

Oheň ve Slušovicích zničil elektroniku. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 4 - 5, 3 obr. 

Slušovice Případ rozsáhlého požáru ve Slušovicích. Popis objektu. Hasební zásah a 
likvidace požáru. Následky požáru. Příčina vzniku požáru. Specifické rysy zásahu. 
Negativní vlivy a klady. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001631 - ANAL 035938 

PODHRADSKÝ, Jan 

Hasební zkoušky požáru organokovových sloučenin. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 14. 

 Technologie hašení organokovových sloučenin. Charakter sloučeniny. 
Charakteristika hasitelnosti. Praktické zkoušky hašení. Pokusy s Aragonitem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001639 - ANAL 035945 

POKORNÁ, Jaromíra - HOLUB, Jiří 

Spolupráce mezi EU a OSN při přípravě a reakci na katastrofy. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 24 - 25, 2 obr. 

 Mechanismus Společenství pro civilní ochranu (rada č. 2001/792/ES, Euratom). 
Obsah dopisu Evropské komise, s upozorněním na vymezení standardních pracovních 
postupů UN OCHA - Mechanismus Společenství pro civilní ochranu Pro reakci na 
katastrofu. Standardní pracovní postupy UN OCHA pro civilní komise pro 
humanitární pomoc - Úřad Evropské komise pro humanitární pomoc - Společné 
postupy pro standardní operace pro koordinaci při reakcích na katastrofu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001630 - ANAL 035937 

RÁŽOVÁ, Ljubica 

Tematické kontroly prodeje a skladování pyrotechnických výrobků. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 8 - 9, 3 obr. 

 Členění pyrotechnických předmětů. Vyhláška č. 177/1992 Sb., o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi. Kontrola prodeje. Požadavky pro skladování a 
vystavování. Informace z kontroly. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001633 - ANAL 035940 

SKALKA, Josef 

Prověřování cvičení složek IZS Olomouckého kraje. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 15, 1 obr. 

 Tématem cvičení byla "Srážka osobního a nákladního vlaku" v nepřístupném místě 
železniční trati Olomouc - Krnov. Cíl cvičení. Úkoly cvičení. Námět cvičení. Průběh 
cvičení. Hodnocení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001634 - ANAL 035941 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v našich podmínkách : 1. část. 

In: 112. - 112, 2005, č. 1, s. 16 - 18, 2 obr., 1 tab. 

 Seriál o historii ochrany obyvatelstva v Československu a v České republice. Vývoj 
do roku 1938. Legislativa. Organizace civilní protiletecké ochrany. Výcvik a příprava 
k ochraně. Individuální protichemická ochrana. Kolektivní ochrana. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001726 - ANAL 035977 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Návrh zákona o záchranném systému. 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 4, s. 3 - 4. 

Návrh zákona o záchranném systému v Polsku. Záchranářské oblasti. Struktura 
organizace systému. Záchranná střediska. Připomínky k zákonu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001728 - ANAL 035979 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Integrovaný záchranný systém v praxi. 

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 10, 2004, č. 4, s. 7 - 8. 

Budování integrovaného záchranného systému na Slovensku. Problémy při budování 
integrovaného záchranného systému. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001629 - ANAL 035936 

ŠTOČEK, Martin - VONÁSEK, Vladimír 

Bezpečnost zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 6 - 7, 1 obr., 2 tab. 

 LPG - topný plyn. Zařízení na zkapalněné uhlovodíkové plyny. Hlavní vlastnosti 
zkapalněných uhlovodíkových plynů. Rizika vznikající při skladování a používání 
zkapalněných uhlovodíkových plynů. Opatření pro stavbu, vybavení a instalaci. 
Základní povinnosti provozovatelů a uživatelů plynových zařízení. Všeobecné 
bezpečnostní zásady při používání LPG. Počty požárů LPG v letech 2001 - 2003. 
Počet požárů LPG podle druhu objektu (2001 - 2003). 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001632 - ANAL 035939 

ŽAITLIK, Martin 

Použití akumulátorových pil při vyprošťování z havarovaných automobilů. 

In: 112. - 4, 2005, č. 1, s. 13, 1 obr. 

 Zásahy jednotek požární ochrany při dopravních nehodách. Vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel. Využití nástrojů při vyprošťování. Nejrozšířenějším 
nástrojem je akumulátorová mečová pila. Možnosti využití. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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