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ALKOHOL, DROGY 
 

002988 - ANAL 037428 

DERÉ, Michal 

Praktické využití soupravy k orientační detekci drog NIK.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 3, s. 25 - 27, 3 obr.  

 Orientační zjištění omamné či psychotropní látky. Souprava k orientační detekci 
omamných a psychotropních látek byla zavedena do výbavy pracovišť služby 
kriminální policie a vyšetřování Policie ČR. Výhoda soupravy. Popis soupravy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002816 - ANAL 036678 

Drogová scéna v roce 2004.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 6, příloha.  

 Výroční zpráva Národní protidrogové centrály. Obecná charakteristika v oblasti drog. 
Obchod s heroinem, kokainem, cannabionem, efedrinem ... Akce NPC. Zločinecké 
skupiny zabývající se obchodem s OPL. Regionální specifika obchodu s OPL v ČR. 
Skupina metodiky a prevence NPC. Spolupráce se zahraničím. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002844 - ANAL 036701 

NEŠPOR, Karel 

Antipsychotika u delicia tremens znamenají nepřiměřené riziko.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 2, s. 109 - 111, lit. 4.  

 Antipsychotika u deliria tremens. Léčba. Stručná kasuistika. 

SLK - cze: PA: ká/2005 

 

002991 - ANAL 037431 

NOVOTNÝ, V. - VALÚCH, J. 

Úmrtia s pozitívnym nálezom metadónu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 3, s. 139 - 148, lit. 16.  

 Nárůst počtu úmrtí závislých na heroinu. Materiál a metody. Popis šesti případů 
úmrtí. Diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 
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002990 - ANAL 037430 

OKRUHLICA, Ľ. - SLEZÁKOVÁ, S. 

Problém s prístupom k psychiatrickej starostlivosti pre pacientov so závislosťou.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 3, s. 129 - 137, 1 tab., lit. 6.  

 Průzkum mezi psychiatry poukázal na nedostatek času, který mají na vyšetření 
pacientů. Cílem zjištění bylo vyzkoumat, koho a v jakém pořadí by v takto 
limitovaném čase slovenští psychiatři vyšetřili mezi pacienty s různými diagnózami. 
Postavení pacientů se závislostí na alkoholu resp. na jiných psychoaktivních látkách. 
Dotazníková metoda. Materiál a metody. Výsledky, diskuse, závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002987 - ANAL 037427 

OLSSON, Pelle 

Historie nelegálních drog ve Švédsku.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 3, s. 23 - 24.  

 Švédsko bylo první evropskou zemí s rozsáhlým zneužíváním nelegálních drog mezi 
mládeží. Nejčastější užívanou drogou v době 1954 byly drogy amfetaminového typu. 
Byly užívány pro hubnutí nebo pro udržení bdělého stavu. Drogy v šedesátých letech. 
Švédský model drogové politiky. Dále probíhá debata o výměně injekčních stříkaček. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002843 - ANAL 036700 

POKORA, J. 

Dokonaná sebevražda jako konečný důsledek závislosti na benzodiazepinech.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 2, s. 99 - 108, lit. 9.  

 Na příkladu kasuistiky ze soudně psychiatrické praxe se článek zabývá rizikem 
dlouhodobého užívání benzodiazepinů ve vysokých dávkách, které může vést k 
poruchám kognitivních funkcí a někdy i prchavým psychotickým prožitkům. 
Působení na psychiku. Vznik závislosti a odvykací stav. Psychopatologický rozbor a 
pokus o rekonstrukci sebevraždy. Závěr a poučení. 

SLK - cze: PA: ká/2005 

 

002989 - ANAL 037429 

PTÁČEK, Jan 

Konopí a dnešní svět.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 3, s. 43 - 44.  

 Historie rostliny konopí. Technické a zdravotní využití konopí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002845 - ANAL 036702 

ROVNÝ, I. - OCHABA, R. - BIELIK, I. 

Kontrola tabaku v Európskej únii.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 2, s. 113 - 118, 1 graf, lit. 16.  

 Epidemiologická situace v jednotlivých zemích EU před rozšířením a legislativním 
ustanovením kontroly tabákových výrobků přijaté v historii EU. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002992 - ANAL 037432 

SCHOLZ, W. - PAVELOVÁ, M. - MIŠUTOVÁ, M. 

Aktuálna situácia drogovej scény vo väzenstve. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 3, s. 165 - 167 

 Sbor vězeňské a justiční stráže řeší drogovou problematiku v rámci Národního 
programu boje proti drogám. Akční plán realizace Národního programu boje proti 
drogám. V rámci tohoto plánu sbor zkonkretizoval některé úkoly řešící drogovou 
problematiku ve vězeňství. Počty uživatelů drog (r. 2000 - 2004). Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002986 - ANAL 037426 

STUDNIČKOVÁ, Běla - POLANECKÝ, Vladimír - KLEPETKOVÁ, Martina 

Léčení uživatelů marihuany.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 3, s. 15 - 22, 4 grafy, 6 tab.  

 Data drogové epidemiologie. Tři skupiny uživatelů marihuany. Užívání marihuany je 
mezi léčenými uživateli v ČR registrováno stále častěji, a to jako drogy základní, ale 
především jako drogy sekundární. Více marihuany užívají muži. Nejvíce je postižena 
věková skupina 15 - 19 let. Užíváním marihuany je zasažena populace ve všech 
krajích. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002841 - ANAL 036698 

ŠVESTKA, J. - NOVOTNÝ, V. 

Naltrexon v liečbe závislosti od alkoholu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 2, s. 67 - 87, 1 obr., 2 tab., lit. 
96.  

 Popis léku Naltrexon. Farmakologie. Farmakokinetika. Předklinické pokusy. 
Klinické studie s Naltrexonem. První české zkušenosti s Naltrexonem. Nežádoucí   

účinky. interakce. Diskuse, shrnutí, závěry. 

SLK - sla: PA: ká/2005 
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002856 - ANAL 036713 

TÉGL, Patrik 

Proč říct ne.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 4, s. 3 - 4, 2 obr., 1 tab.  

 Problematika boje proti drogám. Rozhovor se šéfem NPC. Množství zajištěných 
omamných psychotropních látek v ČR za rok 2004. Redukce složek NPC. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002842 - ANAL 036699 

VIŠŇOVSKÝ, E. 

Predstava závislých o ideálnej ambulantnej liečbe.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 2, s. 89 - 97.  

 Práce se závislými lidmi v ambulantní péči. Metodika. Výsledky průzkumu. Závěry. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002985 - ANAL 037425 

Zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB).  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 11, 2005, č. 3, s. 3 - 4.  

 Dne 23.6.2005 - Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování 
s nimi vyhlásilo v roce 1987 Valné shromáždění OSN a od následujícího roku se ho 
každoročně připomínáme 26.6. Situace v Evropě. Nárůst užívání konopí. Od roku 
1998 roste v Evropě užívání kokainu, počet závislých se v poslední době stabilizuje. 
Šíření HIV/AIDS mezi narkomany. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002994 - ANAL 037434 

SHAHPESANDY, H. - JANÍKOVÁ, Z. - KASANICKÁ, V. - ŠUPALOVÁ, O. - 
MOJŽIŠOVÁ, R. - PRISTÁŠOVÁ, J. 

Alkoholizmus v starobe - komparatívna štúdia sledujúca starých a mladých pacientov 
s poruchami v súvise s alkoholom.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 3, s. 149 - 163, 11 tab., lit. 23.  

 Porovnání mladých a starých pacientů s diagnózou "alkoholizmu". V analýze 
souboru starých alkoholiků byla zjištěna existence dvou skupin. První skupinu tvoří 
pacienti, kteří mají problémy s alkoholem celý život a druhou skupinu tvoří pacienti s 
pozdějším nástupem alkoholizmu (po 55 roce života). Epidemiologie. Klinický obraz 
alkoholizmu ve stáří. Materiál a metodika. Výsledky. Mnichovský test alkoholizmu. 
Diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 
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002996 - ANAL 037436 

VONDRÁČEK, V. - PROKŮPEK, J. - FISCHER, R. - AHRENBERGOVÁ, D. 

Toxikomanické tendence v ČSSR v posledních letech.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 40, 2005, č. 3, s. 175 - 182, 3 tab.  

 Návyk v psychiatrické terminologii. Vznik toxikomanie. Léky zneužívané 
toxikomany. Spotřeba v tisících léků tablet (1958 - 1965). Některá oblíbená 
analgetika. Nejběžnější barbituráty . Počet hospitalizovaných toxikomanů v letech 
1959 - 1962. Počet návyků na jednotlivé látky. Závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2005 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

002894 - ANAL 036746 

BARRY, Brian 

Nacionalismus.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 5 - 6, s. 30 - 32.  

 Pojetí nacionalismu. Nacionalismus podle Gellnera. Národnostní hnutí. Analýza 
nacionalismu. Nacionalismus se v praxi spojuje s ideologiemi liberalismu, socialismu 
a komunismu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002829 - ANAL 036690 

CEJP, Martin - KARABEC, Zdeněk - SCHEINOST, Miroslav 

Čtvrtá konference Evropské kriminologické společnosti.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 166 - 169.  

Akce: Evropská kriminologická společnost [konference]. Amsterodam 
(NIZOZEMSKO), 25.08.2004-28.08.2004.  

 Ve dnech 25.-28.8.2005 se v Amsterodamu uskutečnila 4. konference Evropské 
kriminologické společnosti. Uskutečnila se čtyři plenární zasedání, na nichž byly 
předneseny hlavní referáty a osm tzv. panelů, z nichž každý probíhal v 15 - 16 
paralelních sekcích na samostatná témata. Některá témata. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002863 - ANAL 036718 

Extremismus v Čechách.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 4, s. 7, 1 obr.  
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 Rozhovor s ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.Projevy 
extremismu v ČR. Cíle útoků romské menšiny. Mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002819 - ANAL 036680 

Máme účinný recept na šikanu? 

In: Policista. - 11, 2005, č. 6, s. 38, 1 tab.  

 Problematika šikany ve školách. Statistika šikany - rok 200 - 2003. Výsledky šetření 
výskytu šikany na experimentální škole. Řešení problémového chování ve školách. 

CZ - cze: PA: ká/2005  

 

002862 - ANAL 036717 

Migranti a kriminalita.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 4, s. 7.  

Akce: Migranti a kriminalita [odborný seminář]. 26.05.2005.  

 Odborný seminář se uskutečnil 26.5.2005. Zařízení pro děti - cizince, které zahájilo 
zkušební provoz 15.6.2004. Problematika útěků. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002846 - ANAL 036703 

Prevence a boj proti pojistnému podvodu.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 2 - 4, 5 graf, 5 tab.  

 Vybrané statistické údaje k problematice pojistného podvodu (2000 - 2004). Krádeže 
motorových vozidel. Vývoj trestné činnosti v oblasti pojistného podvodu z pohledu 
statistiky PČR. Vývoj trestné činnosti podle paragrafu 250a. Vývoj počtu stíhaných 
osob a recidivistů. Vývoj počtu trestných činů a odsouzených osob. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002860 - ANAL 036715 

Program AGIS je dialog.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 9, s. 6, 4 obr.  

 Jednoletý program mezinárodního projektu Evropské komise AGIS - Pracujeme 
společně na prevenci kriminality. Úvahy k situaci ve státě. Sasko z policejního 
pohledu. Vývoj kriminality. Trestné činy namířené proti cizincům a vývoj od roku 
1991. Policejní koncept k potírání násilí namířeného proti cizincům. Otázka nebezpečí 
nového rasismu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002818 - ANAL 036679 

RADITSCH, Ferdinand 

Kriminalita dětí a mládeže v ČR v letech 200 - 2004 z pohledu statistik Policie ČR a v 
širším kontextu.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 6, příloha.  

 Problematika kriminality dětí a mládeže v ČR v roce 2000 - 2004. Statistiky za ČR v 
období 200 - 2004 (stíhané osoby), zjištěné skutky v regionech a v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005  

 

002861 - ANAL 036716 

Rasismus a extremismus.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 4, s. 7, 2 obr.  

Akce: Rasismus a extremismus [seminář]. 28.04.2005.  

 Cíl programu AGIS. Seminář Rasismus a extremismus se uskutečnil 28.4.2005 Role 
státu při potlačování projevů xenofobie, rasismu a různých forem diskriminace. 
Některé úvahy ze semináře. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002893 - ANAL 036745 

Rasismus.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 5 - 6, s. 27 - 29, 2 obr.  

 Pojem rasismus. Dělení rasismu. Měkký a tvrdý rasismus. Rasové teorie. Některé 
příklady rasistických organizací. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002864 - ANAL 036719 

Rychlá jízda si denně vybírá lidskou daň.  

In: Hlásí se policie. - 9, 2005, č. 4, s. 18 - 19, 1 obr., 1 tab.  

 Za posledních 10 let (1994 - 2004) se počet usmrcených dostal jen třikrát pod hranici 
1300 osob - v letech 1995, 1999 a 2004, kdy byla tato hodnota druhá nejnižší po roce 
1998. Statistiky dopravních nehod. Nehody v jednotlivých teritoriích (stav v roce 
2004). Fungování radarů. Další přístrojové novinky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002815 - ANAL 036396 

RYDZEWSKA-DUDEK, Maria - NIEMCUNOWICZ-JANICA, Anna 

Wypadek komunikacyjny czy zabójstwo - analiza przypadku [Dopravní nehoda nebo 
sebevražda - analýza případu].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 2, s. 168 - 170, 3 obr., 
lit. 6.  

 Případ smrtelného střetu vozidla s chodcem, kdy hlava byla oddělena od těla. 
Podezření na úmysl sebevraždy dekapitací pádem pod projíždějící vozidlo. Podrobný 
popis případu a další okolnosti. Výsledky soudní pitvy, vyšetřování a rekonstrukce. 
Objasnění případu s přispěním technického experta. 

PL - pol: PA: bv/2005 

 

002825 - ANAL 036686 

TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 

Organizovaný zločin a obchodování se ženami v ČR.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 97 - 104.  

 Informace charakterizující jednu z forem organizovaného zločinu - obchodování se 
ženami v ČR. Údaje byly získávány participací ČR na demonstračním projektu 
"Global Programme against Trafficking in Human Beings". Informace související 
zejména se způsoby získávání obětí obchodu a se specifickými rysy této formy 
organizovaného zločinu v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002814 - ANAL 036677 

WOLNY, Jiří 

Co je korupce a jak ji potírat.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 6, s. 12, 1 obr.  

 Experti z Evropy, Ameriky a Asie se sešli koncem roku 2004 ve Vídni na konferenci, 
která jednala o korupci a metodách jejího potírání. V závěru konference bylo 
účastníky přijato Společné prohlášení, které se opírá o konvenci OSN. Nejdůležitější 
body Společného prohlášení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002892 - ANAL 036744 

Xenofobie.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 5 - 6, s. 26 - 27, 4 obr.  

 Pojem a definice xenofobie. Xenofobie je základem různých nenávistných ideologií, 
jako je rasismus, šovinismus, nacionalismus a fašismus. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002908 - ANAL 036758 

ADAM, Milan 

Trestný čin, nebo záležitost případného obchodního sporu? 

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 19 - 21.  

 Případ šetření trestního oznámení, která jedna společnost podala na druhou. V článku 
je popsána situace, se kterou se policejní orgány působící na úseku odhalování a 
vyšetřování hospodářské trestné činnosti setkávají velmi často. Náročnost vyšetřování 
této kauzy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002904 - ANAL 036851 

BAYER, Michael 

Operation Global Pursuit : In Pursuit of the World's Most Dangerous Fugitives and 
Terrorists [Akce: mezinárodní stíhání. Pronásledování nejnebezpečnějších uprchlíků a 
teroristů].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 8, s. 32 - 37.  

 Přehled činnosti americké organizace Diplomatic Security (DS). Tato organizace se 
zabývá pronásledováním mezinárodních teroristů a uprchlíků, kteří se dopouštějí 
závažných trestných činů. DS má zastoupení v 188 zemích a dosáhla značných 
úspěchů v boji proti mezinárodní kriminalitě a terorismu. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002906 - ANAL 036756 

DLOUHÝ, Michal 

Společné vyšetřovací týmy.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 36 - 37.  

 Dokumenty, které umožňují a upravují zřizování mezinárodních týmů. Obsah 
Rámcového rozhodnutí Rady z 13.6. 2002 o společných vyšetřovacích týmech. 
Důležitost a potřebnost týmové práce. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002909 - ANAL 036759 

DLOUHÝ, Michal 

Eskorty včera ....  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 69 - 70, 1 obr.  

 Provádění eskorty v historii. Četnické předpisy při eskortě. Eskortování vězňů a  
předávání osob pro potřeby četnictva z obvodů státních policejních úřadů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002896 - ANAL 036748 

Extremismus.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů.  

 Definice extremismu. Extrémistické postoje. Dělení extremistických skupin. Situace 
extremismu v ČR. Akce pravicových extrémistů. Přehled některých extremistických 
pravicově rasových skupin a hnutí. Další pojmy: Anarchismus, fašismus, genocida, 
nacismus, nacionální socialismus.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002919 - ANAL 036769 

MATOUŠEK, Vladimír - BLAHÁK, Luděk 

Vražda v afektu zlosti (Jak pátrat po pohřešovaných osobách).  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 22 - 29, 6 obr.  

 Případ šetření oznámení nezletilé dívky, že pohřešuje svoji matku. Důsledným 
vyšetřováním policisté prokázali, že pohřešovanou zavraždil její manžel a uschoval 
její tělo v domě s úmyslem později ji zazdít při stavebních úpravách. Nedostatky při 
pátrání po pohřešovaných osobách, jestliže existuje podezření z vraždy. Podrobný 
rozbor úkonů, které je třeba provést při pátrání po pohřešované osobě, jestliže existuje 
podezření z jejího usmrcení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002907 - ANAL 036757 

MATOUŠEK, Vladimír - HRUBEŠ, Jiří 

Policejní fakta k pátrání po dětech Vosmanských.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 5 - 18, 15 obr.  

 Případ pátrání po pohřešovaných dětech a vraždy nezletilých bývají mediálně velmi 
sledovanými kauzami. Spolupráce policie s hromadnými sdělovacími prostředky je v 
těchto případech nezbytné. Popis případu pátrání po dvou nezletilých dětech 
Vosmanských v roce 2001. Závěry expertiz a zkoumání. Pátrání cestou Interpolu. 
Klady vyšetřování případu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002901 - ANAL 036753 

MOTÝL, Ivan 

Mým jménem byl okraden důchodce. 

In: Týden. - 12, 2005, č. 33, s. 28 - 29, 4 obr.  

 Rozhovor s komisařem královéhradecké kriminální policie. Objasněnost drobných 
krádeží. Typologie krádeží. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002902 - ANAL 036754 

MOTÝL, Ivan 

Kdo nekrade, okrádá rodinu.  

In: Týden. - 12, 2005, č. 33, s. 24 - 27, 11 obr.  

 Statistika krádeží v České republice v období od ledna do června 2005. Počet 
objasněných krádeží. Statistiky počtu krádeží v letech 1989 - 2004. Století krádeží. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002895 - ANAL 036747 

Nacionální šovinismus.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 5 - 6, s. 32 - 34.  

 Stránky nacionalismu. Agresivní a expanzionistický nacionalismus, liberální 
nacionalismus. Specifické formy nacionálního šovinismu. Německý nacionalismus. 
Nacionální šovinismus. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002897 - ANAL 036749 

Otázky pro ... pplk. Mgr. Vladimíra Zimmela, ředitele Finanční policie.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 7, s. 6 - 7, 1 foto.  

 Charakteristika a činnost finanční policie. Případy, které řešila finanční policie. 
Daňová kriminalita. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002953 - ANAL 036794 

Pracovní sešit s obchodováním s lidmi.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, příloha.  

 Definice obchodování s lidmi. Rozdíl mezi "převaděčstvím" a "obchodováním s 
lidmi". Program podpory a ochrany obětí obchodování. Vyhledávání oběti 
obchodování s lidmi. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002960 - ANAL 037401 

ROHANOVÁ, Lenka 

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České 
republiky v roce 2004 (ve srovnání s rokem 2003).  
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In: Policista. - 11, 2005, č. 8, s. 18 - 19.  

 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR za 
rok 2004. Vývoj trestné činnosti. Vývoj kriminality z hlediska vyšších územních 
samosprávných celků. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002903 - ANAL 036755 

SVOBODA, Ivo 

Význam mediace při domácím násilí.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 25, s. 12, 21, 3 obr.  

 Problematika domácího násilí. Možným způsobem řešení, nebo prevence domácího 
násilí se jeví být proces mediace. Výzkumy domácího násilí. Evropské zkušenosti. 
Využití mediace. Legislativa. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002914 - ANAL 036764 

TŮMOVÁ, Štěpánka 

Stalking - stalkerství - nová forma psychického teroru.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 43 - 45, lit. 7.  

 Problematika nebezpečného pronásledování, po kterou se ustál anglický termín 
"stalking". Výzkumné práce zabývající se různými typy stalkingu, osobnostmi 
pachatelů, prevencí a kriminologickými aspekty takovéhoto jednání. Příklad z praxe. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002984 - ANAL 037424 

BUDINSKÁ, Martina 

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 37, příloha.  

 Cílová skupina primární prevence v působnosti rezortu školství, mládeže a 
tělovýchovy na období 2005 - 2008. Specifické cílové skupiny. Zásady primární 
prevence rezortu školství, mládeže a tělovýchovy. Vymezení pojmů v oblasti primární 
prevence sociálně patologických jevů. Organizační systém primární prevence. Cíle  

 

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu 
školství, mládeže a tělovýchovy v období 2005 - 2008. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002999 - ANAL 037439 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Nizozemí 2005. 19. konference Evropského fóra služeb oběti.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 2, s. 11 - 12, 1 obr.  

Akce: Historie a perspektivy Evropského fóra [konference]. Haarlem 
(NIZOZEMSKO), 25.05.2005-29.05.2005.  

 Dne 25.-29.5.2005 se konala konference Evropského fóra služeb obětem v 
holandském Haarlemu. Delegáti vyslechli ucelenou prezentaci na téma "Historie a 
perspektivy Evropského fóra", po které následovaly workshopy k tomuto tématu. 
Další problematikou byla média a oběti trestných činů. Další programy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002963 - ANAL 037404 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Bezpečné bydlení v Bratislavě.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, s. 10 - 11.  

Bratislava - Petržalka, okr. SR  Preventivní projekt "Bezpečné bydlení" vznikl na  
základě konkrétních požadavků a zkušeností z neúnosného stavu kriminality na 
bratislavském sídlišti Petržalka. Cíle projektu. Přehled přístupů ke zlepšení 
bezpečnosti bydlení. Spolupráce policie s občany. Dvě části projektu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002962 - ANAL 037403 

Metodika přípravy programu prevence kriminality na místní úrovni Partnertsví na rok 
2006.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, příloha.  

 Základní principy programu Partnerství. Cíle programu. Východiska programu. Typy 
a úrovně projektů programu. Postup při výběru a zařazení obcí (lokalit) do programu 
Partnerství. Doporučený postup k přípravě programu Partnerství v obci. Zpracování 
bezpečnostní analýzy. Mechanismus přidělování dotací. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002998 - ANAL 037438 

ŠEDIVÁ, Marie 

Ostravský projekt ověřil možnosti interdisciplinární spolupráce. 

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 14, 2005, č. 2, s. 3 - 10, 3 tab.  

 Vize projektu Interdisciplinární přístup k řešení domácího násilí v Ostravě. Dva 
základní cíle. Základní pilíře systému. Počet evidovaných případů domácího násilí v 
místech 1. kontaktu. Školení pracovníků. Evidence případů domácího násilí.  
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Informování veřejnosti. Nová pracoviště - DONA Centrum BKB. Fungování systému 
v praxi. Postup policie při řešení domácího násilí. Zásady komunikace s obětí 
domácího násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

002801 - ANAL 036847 

FRIEDRICH, Reinhard E. - ULBRICHT, Carsten - VON MAYDELL, Ljuba A. - 
SCHEUER, Hanna A. 

Der Einfluss der Topographie des Weisheitszahns auf die Chronologie der 
Wurzelentwicklung - Konsequenzen für die forensisch-odontologische 
Altersschätzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen : Radiologische 
Untersuchungen an Panoramaschichtaufnahmen [Vliv topografie zubů moudrosti na 
utváření kořenu. Důsledky pro soudně-odontologický odhad věku mladistvých a 
mladých dospělých. Radiologické zkoumání panoramatických vrstvených snímků].  

In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 1 - 2, s. 15 - 35, 12 obr., 10 tab., lit. 36.  

 Použití výše uvedené metody v případech, kdy je nutno přesně určit věk osob, zvláště 
mladistvých od 18 let výše. Studium snímků a vyhodnocení výsledků. Význam této 
metody pro soudní lékařství.  

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002905 - ANAL 036852 

HECKER, Raoul M. 

Ärztlicher Untersuchungsbericht für forensische Blutentnahmen : Update der 
rheinland-pfälzischen version und Einführung spezieller Ausfüllhinweise [Lékařská 
vyšetřovací zpráva pro soudní odběr krve. Aktualizace nové verze v Porýní-
Vestfálsku a zavedení speciálních pokynů pro vyplňování.].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 6, s. 363 - 368, 1 obr., lit. 17.  

 Institut pro soudní lékařství v Mainz ve spolupráci se Zemským kriminálním úřadem 
Porýní-Falcko zavedl podle 81b trestního řádu nový druh formulářů pro odběr krve. 
Nový formulář umožňuje dokumentovat údaje o alkoholismu a konzumaci omamných 
prostředků. Jsou připojeny speciální pokyny, jak vyplnit jednotlivé rubriky. Tím je 
prakticky vyloučeno riziko vyhýbavých nebo nejasných odpovědí. Autor doporučuje 
zavést takový jednotný formulář v celém Německu.  

BRD - ger: PA: jv/2005 
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002882 - ANAL 037206 

KANABLE, Rebecca 

Modern forensic science today and tomorrow [Soudní vědy dnes a zítra] 

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 8 - 18.  

 Interview se specialistou v oboru soudních věd, Dr. Henry Lee. K praktickému 
využití nových technologií v oboru, zkušenosti. K personálnímu zajištění a vývoji v 
oblasti soudních věd. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002981 - ANAL 037421 

KLENOR, Milan 

Biometrie.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 9, s. 38 - 39, 4 obr.  

 Charakteristika biometrie. Podstata biometrie. Fungování biometrické metody v 
praxi. Využití biometrie. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002823 - ANAL 036684 

MASNICOVÁ, Soňa - BEŇUŠ, Radoslav - LUPTÁKOVÁ, Lenka 

Overenie spoľahlivosti metód rekonstrukcie nosa z kostného podkladu.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 159 - 165, 2 obr., 2 tab., lit. 10.  

 Podstata rekonstrukce tváře. Soubor a metody postupu práce. Výsledky, diskuse, 
závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2005 

 

002827 - ANAL 036688 

MRÁZEK, Zdeněk 

Možnosti spolupráce znalců a policie při odhalování inscenací dopravních nehod jako 
pojišťovacích podvodů.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 113 - 119, 5 obr. lit. 2.  

 Oblast inscenovaných nehod jako pojišťovacích podvodů a jejich dokazování v rámci 
znaleckého posuzování. Základy členění oblastí, ve kterých je daná nehoda 
posuzována, jednotlivé oblasti jsou hodnoceny v souvislosti s využitelností při 
dokazování případné trestné činnosti. Hlavní důraz je pak kladen na oblast mechaniky 
pohybu a střetu vozidel, kdy jsou dále prezentovány některé možné postupy. Dané 
metody lze považovat za neortodoxní a mohou sloužit přinejmenším jako inspirace při  
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objasňování pojišťovacích podvodů, ale současně se i nabízí jejich širší využití v 
kriminalistice. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002918 - ANAL 036768 

NĚMEC, Jan - MAKOVEC, Petr - VANĚČEK, Václav - LIDMILA, Jan 

Měření teploty zemřelého a odhad doby smrti.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 52 - 55, 5 obr., lit. 5.  

 Popis a charakteristika nové měřící soupravy pro zjištění teploty zemřelého. Jde o 
sondu, která měří teplotu uvnitř i vně těla. Nasbíraná data si ukládá do paměti a lze je 
zobrazit na displeji nebo on-line přenést do počítače a dále s nimi pracovat. Měření 
teplot na místě činu. Praktické využití měřícího systému. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002817 - ANAL 036397 

NIEMCUNOWICZ-JANICA, Anna - PTASZYŇSKA-SAROSIEK, Iwona -  
JANICA, Jerzy 

Samobójstwo w wyniku zdetonovania ladunku wybuchowego umieszczonego w 
jamie ustnej [Sebevražda výbušninou umístěnou v ústní dutině].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 2, s. 171 - 173, 6 obr., 
lit. 1.  

 Případ sebevraždy 33letého muže vpravením podomácky vyrobené výbušniny do 
ústní dutiny a její iniciací. Podrobný popis případu (nálezy na místě činu a účinky 
výbuchu, pitevní nálezy, chemikálie a zařízení ve sklepě sebevraha). 
Fotodokumentace. 

PL - pol: PA: bv/2005 

 

002802 - ANAL 036848 

RISSE, Manfred - BARTSCH, Christine - DREYER, Thomas - WEILER, Günter 

Todesfall Kaspar Hauser (17.12.1833) - Attentat, Suizid oder Selbstbeschädigung ? 
[Smrt Kaspara Hausera (17.12.1833). Vražedný útok, sebevražda, nebo úraz ?].  

In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 1 - 2, s. 43 - 53, 1 obr., 1 tab., lit. 33.  

 Smrt Kaspara Hausera z pohledu dnešní soudní medicíny a kriminalistiky. Ani po 
kritickém retrospektivním studiu nemůže být otázka v titulu tohoto článku spolehlivě 
zodpovězena. Úraz vlastním přičiněním (bodná rána do hrudi) se zdá být 
nepravděpodobný. Sebevražednou bodnou ránu nebo zabití jinou osobou nelze úplně 
vyloučit. 

BRD - ger: PA: jv/2005 
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002913 - ANAL 036763 

ROSS, Tom 

Policejní využití analýz DNA ve Skotsku ; Přel. Petra Němcová.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 56 - 58, lit. 2.  

 Využívání analýzy DNA k objasňování trestné činnosti ve Skotsku. Pravidla pro 
odběry bukálních stěrů podle skotské legislativy. Možnosti, které poskytuje skotská 
databáze DNA. Výslednost skotské databáze DNA. Zkušenosti skotské policie s 
využíváním technické a taktické hodnoty stopy. Školení policistů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002803 - ANAL 036849 

SCHUFF, A. - SKOPP, G. - PEDAL, I. - HAFFNER, H.T. 

Cerebrale Blutung nach Amphetamin-Konsum [Cerebrální krvácení po konzumaci 
amfetaminu].  

In: Archiv für Kriminologie. - 216, 2005, č. 1 - 2, s. 36 - 42, lit. 13.  

 K tomuto jevu dochází zřídka, přičemž míra úmrtnosti je asi 50 procent. Předpokládá 
se, že amfetamin může způsobit hypertenzní krizi v kombinaci s předchozími 
vaskulárními změnami. V tomto případě zemřel na následky mozkového krvácení 
40letý muž, který údajně pravidelně konzumoval hašiš, heroin a speed, krátce po 
nitrožilní aplikaci amfetaminu a heroinu. Výsledky pitvy a diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002927 - ANAL 037209 

STECK-FLYNN, Kathy 

Bullets and guns [Zbraně a náboje].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 46 - 51.  

 Znalecké a laboratorní metody a praktické poznatky o zbraních a střelivu v rámci 
šetření o použití střelné zbraně (zejména krátké) v kriminálních případech. Ke 
znakům a stopám na střelivu a zbrani, ke vzdálenosti výstřelu od oběti, použití značky 
střeliva a opotřebení hlavně. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002826 - ANAL 036687 

STRAUS, Jiří 

Příspěvek k identifikaci objektů a systémů v kriminalistice.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 105 - 112, 3 obr., lit. 22.  

 Základní kriminalistická kategorie kriminalistická identifikace z pohledu využití v 
systémové identifikaci. Pozornost je zaměřena na dovršenou a nedovršenou 
identifikaci. Identifikace systémů využívá transformaci objektů na systém a dále  
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jejich matematické zpracování. Podstata identifikace systémů. Využití identifikace 
systémů v kriminalistice. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002961 - ANAL 037402 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Dějiny forenzní psychologie v českých zemích.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, příloha.  

 Dějiny forenzní psychologie na území českého státu, a to z pohledu 
kriminalistického, ale i z hlediska psychologického. Pojem forenzní psychologie. 
Definice forenzní psychologie. Publikace, vztahující se ke kriminální a forenzní 
psychologii. Rozvoj forenzní psychologie. Příspěvky forenzní psychologie v 
časopisech. Využití forenzní psychologie v praxi. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

002854 - ANAL 036711 

BRABEC, František 

Potřeba zavedení institutu soukromý vyšetřovatel.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 49 - 50.  

 Spolupráce soukromých detektivů se soudním exekutory. Soukromě detektivní 
ochrana ekonomických zájmů podnikatelských subjektů včetně její komplexní podoby 
konkurenčního zpravodajství. využití soukromého detektiva v procesu získávání 
informací, informací o důkazech. Institut soukromý vyšetřovatel. Odborná způsobilost 
soukromých vyšetřovatelů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002954 - ANAL 036795 

CHLUDIL, Ivan 

Bezpečnostní roboti.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, s. 25, 4 obr.  

 Popis a charakteristika bezpečnostních robotů. Úkoly a použití robotů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002900 - ANAL 036750 

CHLUDIL, Ivan - LIŠKA, Přemysl 

Pistole P 7000.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 7, s. 25, 3 obr.  

 Charakteristika a popis pistole P 7000. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002921 - ANAL 036853 

KELLY, Raymond W. 

The NYPD Strategic Approach to Stopping Graffiti Vandalism [Strategie NYPD v 
boji proti sprejerům].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 8, s. 90 - 97, 4 obr.   

 Nová strategie newyorské policie v boji proti sprejerům. Organizační struktura 
NYPD (New York Police Department). Spolupráce s veřejností a s městskými úřady. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002898 - ANAL 036750 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Kdo jsou CSOs a co dělají.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 7, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Community Support Officers - pomocní policisté v komunitě. Úkoly pomocníků. 
Výcvik a výběr pomocníků. Vybavení pomocníků policie. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002811 - ANAL 036675 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

Otázky pro ... Mgr. Michala Mazla, ředitele odboru bezpečnostní politiky MV ČR.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 6, s. 6 - 7, 1 obr.  

 Činnost odboru bezpečnostní politiky MVČR. Úkoly odboru. Oblast strategie. 
Vybudování zvláštního úseku, který se věnuje přípravě a analýze problémů z hlediska 
aplikace zákona a návrhům na opatření v oblasti bezpečnostní legislativy. Příprava 
právních předpisů a vedení správního řízení, které patří do působnosti MV v oblasti 
zbraní a střeliva, v oblasti pyrotechnického průzkumu a v oblasti zahraničního 
obchodu s vojenským materiálem. Problematika krizových situací. Spolupráce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002828 - ANAL 036689 

ROZUM, Zdeněk 

Absolventi Policejní akademie ČR v praxi (akademický rok 1999/2000).  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 150 - 158, 12 tab.  

 Průběh a výsledky 1. etapy výzkumu absolventů PA ČR v praxi (prezentační formy 
přípravy). V pořadí již 3. výzkumný projekt předpokládá výzkum ještě dalších dvou 
výstupních ročníků s důrazem na absolventy civilního směru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002926 - ANAL 037208 

SIMON, Sam 

About face! recognition [Rekognice hlavy a obličeje].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 36 - 44, 2 obr.  

 Systémy umožňující identifikaci a ověřování podezřelého přímo v počítačích 
služebních vozidel policie v USA. Princip využití centrálních policejních fotobází. 
Popis systému mobilní identifikace, použití a přínosy. Některá zavedená zařízení a 
jejich technické možnosti. Poznatky z praxe. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002922 - ANAL 036854 

STONEBROOK, Martha S. 

Supreme Court Rules on Handcuffing and Questioning during Search Warrant 
Execution [Nařízení Nejvyššího soudu o spoutání a vyslýchání zadržené osoby během 
prohlídky]. 

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 8, s. 10 - 14, lit. 32.  

 Čtvrtý dodatek k Ústavě dovoluje policistům spoutat a zadržet zvláště nebezpečné 
osoby během prohlídky. V kauze Muehler versus Mena byli u Nejvyššího soudu 
obviněni dva policisté z porušení Čtvrtého dodatku. Byl zkoumán i precedenční 
případ Michigan versus Summers. Výslechy během zadržení, výklad sporných 
případů. Přehled hlavních zásad postupu při zadržení a vyslýchání (závažnost 
trestného činu, zadržený ohrožuje policistu, maří úřední výkon, klade odpor, pokouší 
se o útěk, apod.) 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002810 - ANAL 036850 

WEIHMANN, Robert 

Deutsche Hochschule der Polizei und die Polizeiwissenschaft [Německá vysoká 
policejní škola a policejní věda].  
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In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 6, s. 371 - 374, lit. 17.  

 Zákonem z 15.2.2005 schválil zemský sněm v Severním Porýní-Vestfálsku založení 
Německé vysoké policejní školy (Deutsche Hochschule der Polizei). Charakteristika 
této školy a její hlavní úkoly. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

002836 - ANAL 036400 

BRODEC, Jan 

Evropský exekuční titul a evropský platební rozkaz.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 9, s. 1025 - 1039, lit.  

 Snahy EU o odstranění zdlouhavého uznávacího řízení mezi členskými zeměmi ve 
vztahu k soudnímu řízení o nesporných pohledávkách. Usnadněním vymáhání 
pohledávek odstranit podstatnou překážku rozvoje vnitřního obchodu EU. Nařízení č. 
805/2004 o zavedení evropského exekučního titulu pro nesporné pohledávky. K 
návrhu nařízení o zavedení evropského platebního rozkazu (nařízení by mělo vstoupit 
v platnost 1.1.2006 a nemá být závazné pro Dánsko, Irsko a V. Británii). Komentáře k 
článkům textu. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002891 - ANAL 036743 

CHROMÝ, Jakub 

Rasismus v trestněprávních souvislostech.  

In: Prevence sociálně nežádoucích jevů. - 4, 2005, č. 5 - 6 , s. 20 - 25, 4 obr.  

 Názory a charakteristiky na rasismus. Rasismus a české trestní právo. Boj proti 
rasismu v EU. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002916 - ANAL 036766 

DLOUHÝ, Michal 

Dohoda o boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím 
finanční zájmy.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 59.  

 Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a 
Švýcarskou konfederací na straně druhé o boji proti podvodům a jakékoliv protiprávní  
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činnosti poškozující jejich zájmy. Text dohody - hlava 1 - 4. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002834 - ANAL 036398 

GROSPIČ, Jiří 

Regulatorní a legislativní problémy ve světle hodnocení OECD a Evropské asociace 
pro legislativu.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 9, s. 945 - 981, lit.  

 K činnosti a doporučením v oblasti regulativní politiky státu, sledované OECD. 
Legislativní politikou se zabývá EAL (Evropská asociace pro legislativu). K činnosti 
obou institucí, vývoji teorie tvorby práva a problémům soudobé legislativy. Příčiny a 
možnosti redukování tzv. právní inflace. Cesta deregulace a politika kvalitativního 
řízení regulací. Alternativní regulační prostředky. Podněty pro zkvalitnění legislativy. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002833 - ANAL 036694 

HENDRYCH, Tomáš 

Tísňová informace v komunikaci s veřejností.  

In: 112. - 4, 2005, č. 6, s. 22 - 23, 1 obr., lit. 5.  

 Problematika poskytování tísňových informací obyvatelstvu. Vyhláška č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Pohyb informace. Tísňové 
informace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002821 - ANAL 036682 

JELÍNEK, Jiří 

K trestní odpovědnosti mladistvých.  

In: Kriminalsitika. - 38, 2005, č. 2, s. 125 - 132, lit. 7.  

 Několik poznámek k ustanovení paragrafu 5 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže. Podle Zákona o soudnictví ve věcech mládeže nelze nepříčetnému 
mladistvému pachateli uložit ochranné léčení, a doporučuje se přijetí nové právní 
úpravy, která by tuto možnost zakotvila. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002877 - ANAL 037207 

KLUSOŇ, Václav 

O ekonomické odpovědnosti.  

In: Politická ekonomie. - 53, 2005, č. 4, s. 435 - 458, lit. 37.  
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 Obecný úvod k vyváženosti hodnot - lidských práv, svobod, povinností a 
odpovědností, zejména v ekonomice a hospodářství. Podrobně je rozebírána 
souvislost odpovědnosti a ekonomické teorie, odpovědnosti a práva, filozofie a etiky, 
a základní odpovědnosti v praxi. Odpovědnosti vlastníků, podnikatelů a řídících 
pracovníků. Institut ručení. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002879 - ANAL 036732 

KOLMAN, Petr 

Ochrana osobních údajů: Nové správní sankce. 

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 26, s. 12, 21 - 23, 7 obr.  

 Novela zákona o ochraně osobních údajů - zákon č. 439/2004Sb., kterým se mění 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nové 
správní sankce. Nejzákladnější povinností na úseku ochrany osobních údajů je 
mlčenlivost. Jiné správní delikty. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002859 - ANAL 037203 

LIČKOVÁ, Magdalena 

Pokojné soužití právních systémů a mírotvorná úloha soudce v oblasti mezinárodního 
obchodu.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 8, s. 837 - 857, lit.  

 K vývoji mezinárodního práva v oblasti řešení sporů v hospodářských záležitostech a 
při obchodování. Evropský soudní dvůr a pravidla WTO (Světové obchodní org.) 
týkající se vedení sporů. Marrakešské dohody. Otázka právních účinků a příklady 
soudních rozhodnutí. ESD a rozhodnutí přijatá Orgánem pro řešení sporů. Závěrem k 
vývoji mezinárodního práva veřejného, marrakešským dohodám a právních pozic 
zpráv přijatých Orgánem pro řešení sporů v řádu ES.  

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002812 - ANAL 036676 

LINHARTOVÁ, Dagmar 

K neúčinnosti zákona a k databázi DNA.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 6, s. 8 - 9, 1 graf, 1 obr.  

 Zákon o služebním poměru (č.361/2003Sb.), byl přijat, ale jeho účinnost byla 
odložena. Rozhovor s policejním prezidentem o služebním poměru, o odložení 
zákona, o výsluhovém příspěvku. Databáze DNA. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 



 25

002915 - ANAL 036765 

MASARYK, Pavol 

Zákon o znalcoch, tlumočníkov a prekladeteľoch - teória a prax. 

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 38 - 42.  

 Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcích, tlumočníkoch a prekladateľoch a o změně a 
doplnění některých zákonů. Článek pojednává o rozporu mezi "teorií výkonu znalecké 
činnosti" obsažené v zákoně a praktickým výkonem znalecké činnosti v Policejním 
sboru SR. 

CZ - sla: PA: ká/2005 

 

002925 - ANAL 037207 

MERTENS, Jennifer 

When you pass go, collect $200 : Cadaver dogs are an important tool 

for law enforcement [Význam policejních psů pro vyhledávání mrtvol. 

Za úspěch je 200 USD].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 20 - 29, 9 obr.. 

 Ze zkušeností amerického odborníka na pátrání po zasypaných lidských pozůstatcích 
a lidech za pomoci cvičených psů. Výběr a výcvik psů, používaná plemena, 
podrobnosti ke zjištění a značení místa tlející mrtvoly vycvičeným psem. Práce 
specialisty. Popis příkladů využití psů za různých okolností a podezření. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002875 - ANAL 036730 

PACHMAN, Aleš 

Korupční situace veřejné správy v členských a kandidátských státech Evropské unie.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 2, s. 10, 23, 1 obr., 1 tab.  

 Definice korupce. Index vnímání korupce. Vnitřní výzkumy korupční situace veřejné 
správy. Pořadí států podle indexu míry korupce Transparency International pro rok 
2004. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002820 - ANAL 036681 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Rekognice po velké novele trestního řádu.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 120 - 124.  

 Příprava rekognice. Provádění rekognice. Závěr, kde se uvádí, co lze z hlediska 
přípravy a provádění rekognicí hodnotit kladně a v čem lze spatřovat trestněprocesní a  
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kriminalisticko-taktické nedostatky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002822 - ANAL 036683 

SČERBA, Filip 

Sankcionování mladistvých.  

In: Kriminalistika. - 38, 2005, č. 2, s. 133 - 143, lit. 5.  

 Nová právní úprava v oblasti sankcionování mladistvých. Zákon č. 218/2003 Sb., o 
soudnictví ve věcech mládeže, přinesl do českého trestního práva významné změny. 
Účel a systém sankcí. Výchovná opatření. Trestní opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002917 - ANAL 036767 

ŠICH, Jan 

Přístup obecní policie do policejních pátracích evidencí Policie České republiky.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 3, s. 71.  

 Podle paragrafu zákona č. 311/2002 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, může obecní policie přistupovat do pátracích evidencí PČR, 
jmenovitě do pátrání po osobách a vozidlech. Přístup obecní policie do systému. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002970 - ANAL 037411 

HANUŠKA, Zdeněk 

Novela vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.  

In: 112. - 4, 2005, č. 8, s. 12 - 13, 1 graf.  

 Novela vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
Vnitřní organizace jednotek PO. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002983 - ANAL 037423 

KROUPA, Jiří 

Problém tzv. vnitřních organizačních jednotek organizační složky států.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 37, s. 12, 21 - 22, 3 obr.  

 Pojem vnitřních organizačních jednotek organizační složky státu lze v rámci českého 
právního řádu nalézt v několika právních předpisech. Jsou jimi především zákon č. 
219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, a dále  
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rozpočtová pravidla (zákon č. 218/2000 Sb.). Problém tohoto pojmu spočívá zejména 
v absenci jeho jasné definice, respektive v jeho nejednotném chápání i aplikaci. 
Příčina leží především ve skutečnosti, že každý ze zákonů, které tento pojem 
používají, jej chápe poněkud odlišně a při jejich souběžné aplikaci tak mohou vznikat 
jisté praktické obtíže. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002958 - ANAL 036799 

NOVÁK, Zdeněk 

Možnosti výslechu svědka před zahájením trestního stíhání.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, příloha.  

 Výslech svědka je jedním z nejfrekventovanějších úkonů trestního řízení. Vedle 
výslechu svědka zná trestní řád i další druhy slyšení fyzických osob. Výpověď v 
přípravném řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002975 - ANAL 037415 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 
vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

In: 112. - 4, 2005, č. 8, příloha.  

 Text vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 
znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

002869 - ANAL 036724 

BEDNÁŘ, Vojtěch 

Instant Messaging a jeho bezpečnostní rizika.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 22 - 26, 5 obr..  

 Struktura rizik spojených s Instant Messagingem (IM). Základní kroky pro 
zabezpečení IM. Typy IM. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002873 - ANAL 036728 

Cíl Audit: prevence, nikoli represe.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 43.  

 Norma ČSN EN ISO 9001. Nová norma 14001 (týká se životního prostředí). 
Rozhovor s ředitelem úseku kvality a řízení společnosti PVT. Bezpečný přenos dat. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002956 - ANAL 036797 

LIŠKA, Přemysl 

Investice do bezpečnosti.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, s. 27, 1 obr.  

 Systémová opatření v bezpečnosti vloupání a krádeže do Zbrojovky. Přístup 
zaměstnanců k úniku informací. Pracovní náplň bezpečnostního ředitele. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002870 - ANAL 036725 

LUBICH, Hannes P. 

Bezpečná mobilita. 

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 36 - 37, 3 obr., 2 tab.  

 Potřeby, slabé stránky a organizační a technická opatření pro vytvoření prvků 
bezpečnosti architektury mobilní datové komunikace. Rozdělení odpovědnosti za 
bezpečné poskytování a užívání mobilních služeb. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002867 - ANAL 036722 

MALINA, Patrik 

Bezpečně od začátku.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 12 - 14, 8 obr.  

 Nezbytným úkolem administrátora či správce bezpečnosti je, pokud to se 
zabezpečením myslí vážně, před nasazením stroje do produkční sítě zajistit jeho 
výchozí úroveň zabezpečení, tzn. Baseline security. Problematika v prostředí 
operačních systémů firmy Microsoft. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002868 - ANAL 036723 

MALINA, Petr 

Ukradli vám už notebook? : 2. díl.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 16 - 20, 10 obr.  

 Pokračování z č. 1/2005. Zabezpečení dat prostřednictvím šifrování. Bezpečnost 
souborů ve Windows. Tři varianty. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002871 - ANAL 036726 

MATĚJŮ, David 

Úvod do správy identit. Centrální správa identit.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 40 - 41, 1 obr.  

 Strategie centrální podnikové správy identit. Důvody pro implementaci centrální 
správy identit. Systém pro správu (aktivace, deaktivace, obnovení) certifikátu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002872 - ANAL 036727 

NOVÁK, Luděk 

Úloha auditu při řízení informatiky.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 42, 1 schéma.  

 Definice "Auditu". Postup Auditu ICT. Audit ICT a využití rizik. Uplatnění měřítek. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002865 - ANAL 036720 

PŘIBYL, Tomáš 

Nebezpečí jménem phishing.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 2 - 7, 2 obr.  

 Vysvětlení výrazu "phishing". Příklad phishingu. Oběti phishingu. Technika a 
technologie phishingu Anti-Phishing Working Group. Nebezpečnostphishingu. 
Ochrana, obrana, prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002866 - ANAL 036721 

PŘIBYL, Tomáš 

Longhon tajemství zbavený.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 10 - 11, 3 obr.  

 Operační systém Longhon z hlediska informační bezpečnosti - charakteristika, popis. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002874 - ANAL 036729 

PŘIBYL, Tomáš 

IDS: Základní informace.  

In: PC World Security. - 2005, č. 2, s. 44 - 45, 1 obr.  

 Systém detekce průniku. dělení systémů IDS. Péče o IDS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002849 - ANAL 036706 

Bezobslužný systém výdaje klíčů - KEYBOX.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 31, 2 obr.  

 Problematika bezobslužného systému na výdej klíčů. Charakteristika a popis systému 
KEYBOX. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002850 - ANAL 036707 

HOSKOVEC, Jiří 

SiPass - vaše cesta ke globálnímu řízení vstupu.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 33, 3 obr.  

 Charakteristika bezpečnostních systémů SiPass. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002982 - ANAL 037422 

KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 

Mikrotečky - nový způsob ochrany majetku proti krádeži.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 4, s. 29.  

 Popis a charakteristika systému KRIMISTOP. Prvky systému KRIMISTOP. Přehled 
aplikací systému. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002848 - ANAL 036705 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Motoristická sezóna je za dveřmi, a proto několik slov k zabezpečení vozidel.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 25 - 27, 6 obr.  

 Příčiny automobilové kriminality. Preventivní opatření: Organizačně - technická 
opatření. Mechanické zábranné prostředky. Další možnosti ochrany. Mechanika a 
elektronika. Elektronický zabezpečovací systém. Vyhledávací systémy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002851 - ANAL 036708 

KRAUS, Vít 

Ochrana V.I.P osoby. 

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 59 - 62, 21 obr.  

 Osobní ochrana V.I.P. Dělení ochrany V.I.P osob. Dějiny ochrany důležitých osob. 
Ochranná služba. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002957 - ANAL 036798 

LIŠKA, Přemysl 

Trápení trezorů.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, s. 46 - 48, 9 obr.  

 Mechanické zábranné systémy. Certifikované výrobky poplachových systémů. 
Seznámení se společností Trezor Test. Tři okruhy činnosti společnosti Trezor Test. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002847 - ANAL 036704 

TOMS, Ladislav 

Mechanické a elektromechanické zábranné systémy.  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 6 - 24, 49 obr.  

 Zámková problematika. Přehled a charakteristika různých druhů zámků: Zadlabací 
zámky, vrchní zámky, elektrické zámky. Cylindrické vložky. Systém generálního a 
hlavního klíče. Bezpečnostní kování. Paniková kování. Visací zámky a petlice. 
Zábrany a zabezpečení dveřního prostoru. Zábrany a zabezpečení okenních otvorů.  
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Zábrany a zabezpečení vnějšího prostoru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002853 - ANAL 036710 

VEINER, Zdeněk 

Systém registrace provedeného zabezpečení vozidel (SYREZ).  

In: Security magazín. - 12, 2005, č. 3, s. 28 - 30, 5 graf.  

 Hodnocení mechanických zabezpečovacích systémů. Hodnocení systémů identifikace 
vozidla. Hodnocení elektronických zabezpečovacích systémů. Hodnocení 
monitorovacích a vyhledávacích systémů odcizených vozidel. Zkušenosti z EU. 
Přehled směrnic k ochraně motorových vozidel. Průzkumy a statistické údaje. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO  
 

002900 - ANAL 036750 

CHLUDIL, Ivan - LIŠKA, Přemysl 

Pistole P 7000.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 7, s. 25, 3 obr.  

 Charakteristika a popis pistole P 7000. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002923 - ANAL 034345 

KLOZÍK, Pavel 

SIG Sauer SP 2022.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 9, s. 12 - 13, foto.  

 Popis a hodnocení pistole SIG Sauer SP 2022 fy J.P.Sauer & Sohn GmBh, kterou 
budou přezbrojeny francouzské bezpečnostní složky. Jedná se o upravenou variantu 
známých modelů Sig Pro. Technické údaje zbraně.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002955 - ANAL 036796 

KLOZÍK, Pavel 

SP 2022 a Mosquito.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 8, s. 26, 3 obr.  
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Charakteristika a popis služebních zbraní: SIG - Sauer, SP 2022, Mosquito Standard a 
Mosquito Sport. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002898 - ANAL 036750 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Kdo jsou CSOs a co dělají.  

In: Policista. - 11, 2005, č. 7, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Community Support Officers - pomocní policisté v komunitě. Úkoly pomocníků. 
Výcvik a výběr pomocníků. Vybavení pomocníků policie.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002934 - ANAL 034347 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Springfield MC Operator - staňte se mariňákem.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 10, s. 12 - 15, obr.  

 MC Operator je pistolí s výbavou nejvyšších tříd jako Wilson Combat nebo 
Springfield TRP Custom Shop, ale zůstává v ekonomicky výhodnější rovině. 
Technické údaje a popis zbraně. Výsledky  redakčního testu.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002973 - ANAL 034348 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Taurus PT 945.  

In: Zbraně a náboje. - 2005, č. 10, s. 68 - 71, obr.  

 Popis samonabíjecí pistole brazilské zbrojovky Taurus – modelu PT 945, který je 
zajímavou kombinací klasiky a moderny. Vyhodnocení v bodech po prohlídce a testu. 
Technické údaje, výbava a ovládání pistole.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002924 - ANAL 034346 

POKORNÝ, Zdeněk - MALÁNÍK, Zdeněk 

Střely "frangible".  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 9, s. 18 - 19, foto.  
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Střely typu "frangible" (FG) jsou nově vyvíjeny a vyznačují se snadnou tříštivostí při 
nárazu na překážku, která je stejné nebo vyšší tvrdosti než samotná střela. Důvody 
vzniku těchto střel. Konstrukce střel. Využití střeliva s FG střelami. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002976 - ANAL 037416 

ZADRAŽIL, Luděk 

Palte do davu, teroristy pak vytřídíme.  

In: Týden. - 12, 2005, č. 35, s. 74 - 76, 13 obr.  

 Nové zbraně proti nespokojencům a podezřelým jsou ohleduplné. Elektrické rány - 
laser a podobné zbraně. Obrané spreje, paralyzéry, plynové pistole, taser - účinnost, 
cena. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

VOJENSTVÍ , ARMÁDA 
 

002935 - ANAL 036776 

BALABÁN, Miloš - RAŠEK, Antonín 

Padesátiletí čtvrté světové války.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 2, s. 127 - 138.  

 Bezpečnostní prognóza 2050. Hlavní rysy strategie a taktika teroristů. Průběh a 
vyústění čtvrté světové války. Technologie, zbraně, lidská práva a svobody v období 
čtvrté světové války. Nové typy zbraní. Demografické determinanty, vztah Sever - 
Jih, stav životního prostředí v období 4. světové války. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002933 - ANAL 036775 

BECHON, Jean - Christophe 

Problémy asymetrie.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 2, s. 151 - 154.  

 Asymetrické systémy. Možnosti konvenčních ozbrojených sil. Důsledky pro 
ozbrojené síly. Hodnocení ohrožení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002951 - ANAL 036792 

GRASSEOVÁ, Monika - HORÁK, Roman 

Procesní řízení v obrozených silách České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 115 - 126, 3 obr., lit. 12.  

 Vyjasnění základních pojmů. Cíl procesního řízení. Schéma procesu. Dělení procesů 
do kategorií. Procesní audit. Zavádění procesního řízení do rezortu Ministerstva 
obrany ČR. Zkušenosti z armád států NATO při zavádění procesního řízení. 
Zhodnocení způsobů implementace procesního řízení rezortu obrany ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002945 - ANAL 036786 

HORÁK, Oldřich - KUTĚJ, Libor 

Úloha velitele při zabezpečování zpravodajské ochrany jednotek.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 60 - 66, lit. 2.  

 Funkce zpravodajství a zpravodajské informace. Doktrína zpravodajství AD - 2. 
Zajišťování bezpečnosti utajovaných informací. Vztah velitele vůči zpravodajského 
štábu. Zpravodajská ochrana jednotek AČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002949 - ANAL 036790 

KONRÁD, Antonín 

Quo vadis.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 171 - 176, lit. 7.  

 Výchozí stav tělesné přípravy v armádě. Výchozí stav koncepce služební tělesné 
výchovy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002930 - ANAL 036772 

KRÁSNÝ, Antonín 

Zamyšlení nad bezpečnostním vývojem ve vztahu k České republice.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 2, s. 3 - 14, lit. 6.  

 Budoucnost NATO a EU. Transatlantické vztahy. Zamyšlení nad soudružností 
NATO a EU. Zamyšlení nad budoucností OBSE a OSN. Mezinárodní spolupráce při 
zbrojení. Zamyšlení nad důsledky pro ČR. Příprava Dlouhodobého výhledu rozvoje 
rezortu obrany.  

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002944 - ANAL 036785 

KUTĚJ, Libor 

Význam zpravodajské ochrany v nebojových operacích.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 41 - 59, lit. 8.  

 Všeobecná charakteristika podmínek nebojových operací. Význam zpravodajské 
ochrany v nebojových operacích. Specifika zpravodajské činnosti v nebojových 
operacích. Charakteristika rozvědných hrozeb a rizik v nebojových operacích. 
Význam informací získaných z místních zdrojů. Zpravodajství z otevřených zdrojů. 
Zpravodajství z lidských zdrojů. Základní rozdíly v postavení a úkolech obranného 
zpravodajství v domácích podmínkách a v podmínkách nebojové operace. Úloha 
národních zpravodajských centrál. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002942 - ANAL 036783 

NOVOTNÝ, Karel 

Ozbrojený zápas a jeho výchozí zákony.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 3 - 14, 2 obr.  

 Charakteristika ozbrojeného zápasu. Zákony, zákonitosti, principy a zásady 
ozbrojeného zápasu. Vstupní zákony a zákonitosti ozbrojeného zápasu. Závislost a 
podmíněnost řešení vedením státu vytýčených cílů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002948 - ANAL 036789 

PACHMAN, Aleš 

Možnosti zkoumání korupční situace v armádě.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 127 - 133, 3 grafy, 1 tab.  

 Způsob zkoumání korupční situace v armádě. Základní pojmy. Korupční situace 
jednotlivých států. Korupční situace armád jednotlivých států. Korupční situace 
Armády ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002946 - ANAL 036787 

PERNICA, Bohuslav 

ozbrojené síly ČR a otázka provázanosti platového a kariérního řádu.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 71 - 80, 4 obr., 1 tab., lit. 29.  

 Srovnávací studie, která ukazuje proč byl každý kariérní řád vytvořený pro české 
ozbrojené síly dopředu odsouzen k neúspěchu. Kvalifikace zaměstnance a její místo v 
platovém a kariérním řádu. Rozložení kvalifikačních tříd v kariérním a platovém řádu  
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u vybraných států NATO. Problém ozbrojených sil ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002943 - ANAL 036784 

SABOLČÍK, Dušan 

Koncepční rámec pro vedení vojenských operací, vlivy moderních technologií na 
jejich vedení v urbanizovaném prostředí.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 32 - 40, 4 obr., 1 schéma, lit. 2.  

 Způsoby stanovení operačních schopností požadovaných pro vedení operací v 
zastavěných prostorech a vlivu zavádění moderních technologií na jejich vedení. 
Koncepční záměr pro operace vedené v urbanizovaném prostoru. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002931 - ANAL 036773 

STŘEDA, Ladislav - BRÁDKA, Stanislav 

Jak dál v kontrole zákazu biologických a toxinových zbraní? 

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 2, s. 77 - 87, lit. 12.  

 Hrozba použití biologických zbraní. Úmluva o zákazu bakteriologických 
(biologických) a toxinových zbraní. Možnosti posílení verifikačního režimu 
BTWC.Výroční zasedání smluvních států BTWC. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002952 - ANAL 036793 

ŠILHAN, Vladimír 

Mezinárodní politické a vojenské organizace, orgány a opatření pro zvládání 
krizových situací.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 87 - 99, 1 obr., 3 tab., lit. 6.  

 V rámci řešení krizových situací se mohou ozbrojené síly ČR nebo jednotlivci v 
souladu s Chartou OSN a bezpečnostní politikou ČR aktivně účastnit operací, 
vedených NATO, EU, OSN a OBSE. Orgány Spojených národů. Orgány krizového 
řízení NATO. Evropská unie. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
(OBSE). Hlavní aktivity OBSE. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002932 - ANAL 036774 

ŠILHAN, Vladimír - KNOBLOCHOVÁ, Vladimíra 

Právní rámec a civilní aspekty vedení soudobých operací.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 2, s. 90 - 98, 1 obr., lit. 8.  

 Geografické a klimatické podmínky operačního prostředí. Civilně - vojenská 
spolupráce (CIMIC). Zákony ozbrojených konfliktů. Prameny práva ozbrojených 
konfliktů. Základní principy práva ozbrojených konfliktů. Operační principy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002950 - ANAL 036791 

TANCÍK, Vladimír 

Mobbing a boosing na našich pracovištích.  

In: Vojenské rozhledy. - 14 (46), 2005, č. 3, s. 160 - 170, 3 grafy, 1 obr., lit. 10.  

 Problematika psychického teroru na pracovišti. Přehled o příčinách, důsledcích a 
právních aspektech psychoteroru. Formy mobbingu a bossingu v AČR. Právní 
ochrana v AČR. Šikanování jako přestupek a jako trestný čin. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY, CIVILNÍ OCHRANA 
 

002886 - ANAL 036738 

ADAMEC, Vilém 

Ochrana kritických infrastruktur v Německu.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 20, lit. 2.  

 Problematika ochrany kritických infrastruktur. nutnost ochrany. Pojetí kritických 
infrastruktur. Možnosti ohrožení a ochrana. Koordinační role v systému německé 
ochrany kritických infrastruktur. Závěr - výhled. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002838 - ANAL 036695 

CHALUPA, Jiří 

Irská republika.  

In: 112. - 4, 2005, č. 6, s. 21.  

 Forma vlády Irské republiky. Struktura civilního nouzového plánování (CNP). Úkoly 
a cíle CNP. Hlavní nouzový plán. Národní nouzový plán pro nukleární havárii, pro 
biologické hrozby, velké námořní katastrofy. Organizační struktura CNP. Právní 
systém. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002885 - ANAL 036737 

CHALUPA, Jiří 

Civilní ochrana v zemích Evropské unie - Italská republika.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 18.  

 Charakteristika Itálie. Forma vlády. Struktura civilního nouzového plánování (CNP). 
Úkoly a cíle CNP. Organizační struktura CNP. Civilní ochrana obrana. Civilně - 
vojenská spolupráce. Právní systém. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002888 - ANAL 036740 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Hlavním tématem byla ochrana před nebezpečnými biologickými látkami.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 15, 2 obr.  

Akce: Ochrana před nebezpečnými biologickými látkami [konference]. Olomouc 
(ČR), 24.05.2005-25.05.2004.  

 Ve dnech 24.-25.5.2005 se v Olomouci konala Mezinárodní konference Rescue 2005. 
Tato konference spojila několik akcí: 3.ročník mezinárodní konference Osobní 
ochranné pomůcky, 4. ročník Mezinárodní konference složek IZS a 9. ročník 
Nebezpečných látek. Medicína katastrof. Kariérní řád a sociální zabezpečení. 
Mezinárodní spolupráce. Ochrana před biologickými látkami. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002840 - ANAL 036697 

FAJGAR, Josef 

Příprava složek IZS na zásah při leteckých nehodách.  

In: 112. - 4, 2005, č. 6, s. 12 - 14, 2 obr.  
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Tvorba typové činnosti složek IZS na leteckou nehodu. Důležitá opatření. Typová 
činnost složek IZS na leteckou nehodu. Charakteristika letecké nehody. Úkoly velitele 
zásahu. Doporučené stupně poplachu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002883 - ANAL 036735 

HLINOVSKÝ, Roman - ČIHÁK, Jan 

Evakuace osob z lanové dráhy.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 14, 1 obr.  

 Nácvik cvičení jednotek IZS při evakuaci osob z kabinové lanové dráhy. Popis 
kabinové lanové dráhy. Námět cvičení. Průběh cvičení. Vyhodnocení cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002877 - ANAL 037207 

KLUSOŇ, Václav 

O ekonomické odpovědnosti.  

In: Politická ekonomie. - 53, 2005, č. 4, s. 435 - 458, lit. 37.  

 Obecný úvod k vyváženosti hodnot - lidských práv, svobod, povinností a 
odpovědností, zejména v ekonomice a hospodářství. Podrobně je rozebírána 
souvislost odpovědnosti a ekonomické teorie, odpovědnosti a práva, filozofie a etiky, 
a základní odpovědnosti v praxi. Odpovědnosti vlastníků, podnikatelů a řídících 
pracovníků. Institut ručení. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

 

002880 - ANAL 036733 

MELKES, Zdeněk - NOVÁČEK, Vladimír 

Požár depozitáře hradu Pernštejn.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 4 - 5, 1 obr.  

 Případ požáru v depozitáři hradu Pernštejn. Popis objektu. Hasební zásah. Likvidace 
požáru. Příčina vzniku požáru. Klady a zápory zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002925 - ANAL 037207 

MERTENS, Jennifer 

When you pass go, collect $200 : Cadaver dogs are an important tool for law 
enforcement [Význam policejních psů pro vyhledávání mrtvol. Za úspěch je 200 
USD].  
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In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 7, s. 20 - 29, 9 obr. 

 Ze zkušeností amerického odborníka na pátrání po zasypaných lidských pozůstatcích 
a lidech za pomoci cvičených psů. Výběr a výcvik psů, používaná plemena, 
podrobnosti ke zjištění a značení místa tlející mrtvoly vycvičeným psem. Práce 
specialisty. Popis příkladů využití psů za různých okolností a podezření. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002832 - ANAL 036693 

MUSIL, Pavel - BENEŠ, Jiří 

Prověřovací cvičení složek IZS.  

In: 112. - 4, 2005, č. 6, s. 10, 1 obr.  

 Prověřovací cvičení složek IZS Plzeňského kraje. Úkolem cvičení bylo procvičit 
činnost jednotlivých složek IZS při vzniku mimořádné události v průmyslovém 
provozu skladu pohonných hmot společnosti ČEPRO. Průběh cvičení. Vyhodnocení 
cvičení. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002881 - ANAL 036734 

PANENKA, Vladimír 

Zapojení Policie ČR letecké služby do integrovaného systému.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 11 - 13, 4 obr.  

 Činnost letecké služby. Letecká podpora složek IZS. Letecká činnost a nepřetržitá 
pohotovost pro potřeby Policie ČR. Letecká činnost záchranného charakteru. Další 
letecká činnost. Technické vybavení letecké služby. Dislokace vrtulníků letecké 
služby. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002887 - ANAL 036739 

RAJMAN, Jindřich 

Zřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 21.  

 Obec zřizuje podle paragrafu 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v samotné působnosti jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při 
živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Plní další úkoly podle 
zvláštního právního předpisu. Další zákony, které se zmiňují o činnosti dobrovolných 
hasičů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002831 - ANAL 036692 

RYBÁŘ, Pavel 

Plynová hasící zařízení.  

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

 Rozvoj oboru plynových hasících zařízení, což je vyvoláno především rozvojem IT 
technologií. Tradiční hasiva. Inertní plyny. Ekologický přístup. Další druhy hasiv. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002804 - ANAL 036669 

Stanovy Dobrovoľnej požiernej ochrany Slovenskej republiky.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 6, příloha.  

 Stanovy dobrovolné požární ochrany ve Slovenské republice. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002839 - ANAL 036696 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v našich podmínkách.  

In: 112. - 4, 2005, č. 6, s. 18 - 20, 4 obr.  

 Pokračování z č. 5/2005. Civilní ochrana (obrana) v období 1989 - 2000. Vývoj 
civilní ochrany v ČR. Nová koncepce ochrany obyvatelstva. Aktivita civilní ochrany. 
Záchranné útvary civilní ochrany. Integrovaný záchranný systém. Zásadní změny v 
legislativě a v organizaci. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002884 - ANAL 036736 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva Ukrajiny.  

In: 112. - 4, 2005, č. 7, s. 16 - 17.  

 Ochrana obyvatelstva na Ukrajině. Struktura a organizace. Legislativa. Ochranná 
infrastruktura. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002940 - ANAL 036781 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Přehled mimořádných událostí ve světě za únor - květen 2005.  
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In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 2, s. 17 - 28.  

Přehled mimořádných událostí ve světě za únor - květen 2005. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002941 - ANAL 036782 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Německý informační systém prevence nouzových situací.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 2, s. 14 - 16.  

 Nová strategie ochrany obyvatelstva v Německu. Německý informační systém 
prevence nouzových situací (deutsche Notfall-Informations systém - "deNIS"). 
Koncepce deNIS. Složky deNIS 2. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002972 - ANAL 037413 

CHALUPA, Jiří 

Kyperská republika.  

In: 112. - 4, 2005, č. 8, s. 16.  

 Charakteristika Kyperské republiky. Organizace civilní obrany. Úkoly civilní obrany. 
Právní systém. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002969 - ANAL 037410 

FIKEJS, Vladimír 

Povodňové cvičení "Voda 2005". 

In: 112. - 4, 2005, č. 8, s. 9 - 11, 4 obr.  

 Tématické cvičení pod názvem "Voda 2005". Téma cvičení. Cíle cvičení. Příprava 
cvičení. Dokumentace cvičení. Průběh cvičení. Vyhodnocení poznatků. Praktický 
výcvik, ukázky, závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002978 - ANAL 037418 

JUST, Tomáš 

Vodohospodářská revitalizace: Jeden z nástrojů komplexní protipovodňové ochrany.  

In: Veřejná správa. - 16, 2005, č. 34, s. 12, 21 - 25, 11 obr.  

 Priority protipovodňové ochrany. Tři zásady soudobého řešení protipovodňové 
ochrany v rámci dílčích povodí. Revitalizace upravených toků a odpřírodněných niv 
mimo zastavěná území. Revitalizační řešení koryt. Vytváření ochranných  
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povodňových koryt, sloužících k odvádění povodňových průtoků mimo území, která 
mají být chráněna. Další druhy ochrany. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002980 - ANAL 037420 

Metodické listy.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 8, příloha.  

 Metodická pomůcka pro velitele dobrovolné hasičské jednotky. Zdolávání požárů v 
budovách obchodu a služeb. Zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí. 
Likvidace havárií nebezpečných látek ve výrobních procesech, při skladování a při 
přepravě. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002997 - ANAL 037437 

Ochrana lesov pred požiarmi.  

In: Požiarnik. - 82, 2005, č. 9, s. 8 - 9, 1 obr.  

 Problematika lesních požárů. Ochrana lesů před požáry. Zásady ochrany lesů. 
Opatření na ochranu lesů. Legislativa k této problematice. Protipožární projekt. Popis 
největšího požáru ve Vysokých Tatrách. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2005 

 

002936 - ANAL 036777 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Novela zákona o civilní ochraně obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 2, s. 4 - 5. 

Vypracování novely zákona o civilní ochraně obyvatelstva ve Slovenské republice. 
Při vypracování novely zákona se vycházelo z poznatků při uplatňování zákona v 
praxi z návrhů odboru krizového řízení krajských úřadů, ze zákoníku práce, zákona o 
sociálním pojištění atd. Navrhované změny. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002937 - ANAL 036778 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Úkoly civilní ochrany.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 2, s. 6 - 7. 

Švýcarsko je prakticky jedinou zemí, kde existuje civilní ochrana v původní podobě 
na základě miličního principu. Hlavní úkoly civilní ochrany ve Švýcarsku. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002938 - ANAL 036779 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva a připravenost na mimořádné situace.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 11, 2005, č. 2, s. 8 - 9. 

Ochrana obyvatelstva a připravenost na mimořádné události v Kanadě. Hlavní oblasti 
úkolů ochrany obyvatelstva. Koncepce a principy při koncipování struktury nového 
rezortu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 


