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ALKOHOL, DROGY 
 

005166 - ANAL 039463 

ANDRÉ, I. - NOVOTNÝ, V. - COOK, J. 

Toxické psychózy - Psychopatológia toxických psychóz : 2. část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 2, s. 77 - 83, lit. 14. 

 Problematika toxických psychóz. Toxické psychózy v současných klasifikačních 
systémech a tradiční literatuře. Teoretické aspekty. Toxické psychózy a schizofrenie. 
Psychopatologický obraz toxických psychóz. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

005175 - ANAL 039471 

CHABIČA, Marek 

Činnost celních orgánů v oblasti pěstování máku setého a konopí.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 2, s. 33 - 35, 1 obr. 

 Počátkem roku 2005 byla celním orgánům svěřena kompetence v oblasti dozoru nad 
pěstováním máku setého a konopí. Po právní stránce tuto oblast upravuje zákon č. 
167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších předpisů. Zákon o 
návykových látkách ukládá ohlašovací povinnost ve třech případech. Formulář ke 
splnění ohlašovací povinnosti. Postihy související s neplněním ohlašovací povinnosti 
podle ustanovení paragrafu 292, o návykových látkách. Oblast kompetencí celních 
orgánů. Omezení a zákazy úzce související s pěstováním máku setého a konopí 
(dovoz, vývoz).  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005146 - ANAL 039450 

Drogová scéna 2005.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 6, příloha. 

 Obecná charakteristika drog. Charakteristika současného stavu v oblasti zneužívání 
drog a drogové kriminality v ČR. Obchodování s heroinem, kokainem, cannabisem, 
metamfetaminem a efedrinem. Obchod se syntetickými drogami a ostatními 
prekurzory. Regionální specifika obchodu s omamnými a psychotropními látkami v 
ČR. Skupina metodiky a prevence NPC. Spolupráce se zahraničím. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005169 - ANAL 039465 

GEMZA, E. 

Schizofreniformná kanabisová psychóza - kazuistika.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 2, s. 97 - 104, lit. 5. 

 Případ schizofrenní psychózy u mladého muže, která podle katamnézy přetrvávala 
minimálně tři měsíce, v klinickém obraze se objevily např. depresonalizační příznaky. 
Příčinou bylo dlouhodobé užívání marihuany. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

005174 - ANAL 039470 

HRACHOVEC, Miroslav 

Jiné tablety - "Duhovky".  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 2, s. 31 - 

32, 2 obr. 

 Počátkem r. 2005 se postupně v celé Evropě začaly objevovat zvláštní tablety, které 
byly na diskotékách a rove-parties nabízeny jako extáze. Podle vzhledu se jim začalo 
říkat "duhovky" nebo "prskavky". Tyto tablety jsou zvláštní nejen svým zbarvením, 
ale i jinými rozměry - průměr 9 mm, výška 3 mm a hmotnost cca 250 mg. Zneužívání 
této látky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005133 - ANAL 039443 

KOPIC, Jaroslav 

Atak aneb Tanec se šibeničním urychlovačem. 

In: Policista. - 12, 2006, č. 6, s. 14 - 15, 6 obr. 

 Problematika výroby, prodeje, převážení tabletek extáze. Historie vzniku extáze. 
Příběhy. Policejní akce. Mezinárodní spolupráce protidrogové centrály s 
Nizozemskem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005171 - ANAL 039467 

NOVOTNÝ, V. 

Adiktológia na 14. európskom kongrese psychiatrov.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 2, s. 125 - 126 

Akce: State of art lecture [Kongres]. Nice (FRANCIE), 04.03.2006-08. 03.2006. 

 Na Kongrese v Nice bylo několik zásadních přednášek, označených jako "State of art 
lecture" (tj. přednáška o stavu odboru). Jedna z těchto zásadních přednášek věnovala 
pozornost adiktologii. Patofyziologie a terapie závislosti: Část přednášky se týkala  
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terapeutické části léčby závislosti na konopí a kokainu. Další program s 
adiktologickými tématy. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

005170 - ANAL 039466 

POKORA, J. - MOŠŤÁK, P. 

Farmakoterapie závislosti na alkoholu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 2, s. 105 - 118, lit. 20. 

 Přehled dostupných možností farmakoterapie u závislosti na alkoholu. Léčení 
odvykacího stavu. Léčení psychiatrických důsledků závislosti na alkoholu. Léčení 
komorbidity. Averzivní léčba. Anticravingové léky. Dvě kasuistiky. Závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2006 

 

005178 - ANAL 039472 

VANČURA, Michael 

Čím nám byly, nejsou a mohly by být látky nazývané psychedelika.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 2, s. 36 - 45, 2 obr., lit. 19. 

 Historie psychedelických látek. Psychoterapeuticko-výzkumné užití psychedelik. 
Popis několika klinických příkladů. Kontextuální rámce působení psychedelik. 
Rizikové oblasti používání psychedelik. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005172 - ANAL 039468 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály za rok 2005.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 2, s. 3 - 28, 3 grafy, 8 obr., 
11 tab. 

 Obecná charakteristika v oblasti drog. Charakteristika současného stavu v oblasti 
zneužívání drog a drogové kriminality v ČR. Obchod s heroinem, kokainem, s 
cannabisem, s metamfetaminem a efedrinem. Obchod se syntetickými drogami a 
ostatními prekurzory. Regionální specifika obchodu s omamnými a psychotropními 
látkami v ČR. Skupina metodiky a prevence NPC. National Focal Point. Cíle tohoto 
pracoviště. Spolupráce se zahraničím. Statistiky v oblasti OPL. Ceny OPL. Rozdělení 
počtu zahájených skutků (paragraf 160 tr.z.). NPC v roce 2005 s ohledem na 
stanovení trestního zákona. Počet realizací a pachatelů dle měsíců. Porovnání počtu, 
realizací a pachatelů. Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi (paragraf 30 odst. 1 písmene j) zákona č. 200/1990 Sb. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005173 - ANAL 039469 

Výroční zpráva mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB) 2006.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 2, s. 29 - 30. 

Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB) vyzývá mezinárodní společenství k 
přehodnocení programů tzv. alternativního rozvoje, aby efektivněji fungovaly jako 
strategie pro kontrolu drog. Pašování drog poštou. Zneužívání marihuany v Evropě. 
Nelegální výroba pervitinu. Centra pro aplikaci drog. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005168 - ANAL 039464 

ŽUKOV, I. - KOZELEK, P. - KONEČNÁ, Š. 

Kriminální chování jako klinická porucha? Některé poruchy vyvolané požíváním 
alkoholu spojené s násilnými projevy a jejich forenzní hodnocení : 2.část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 41, 2006, č. 2, s. 85 - 96, lit. 31. 

 Alkohol ač látka u hlediska chemického jednoduchá s účinkem na lidský organismus 
velmi složitým a ve zcela objasněným, masivně konzumovaná a mající obrovský 
kriminogenní potenciál - především v násilně trestné činnosti. Objasnění mechanismu 
účinku na úrovni iontových kanálů, druhotných poslů, ovlivnění uvolnění dopaminu. 
Zmíněno je i ovlivnění GABA a NMDA receptorové aktivity alkoholem. Vztahy mezi 
těmito systémy, které jsou zapojeny do "zvýšení efektu alkoholu", nejsou zdaleka 
objasněny. Forenzní hodnocení násilných - kriminálních projevů u alkoholem 
ovlivněných jedinců, u kterých znalci diagnostikovali prostou opilost, těžkou opilost a 
patologickou opilost. 

SLK - sla: PA: ká/2006 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

005188 - ANAL 039482 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Domácí násilí: Fakta a paradoxy.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 2, s. 55 - 67, lit. 28. 

 Specifičnost domácího násilí. Definice a teorie domácího násilí. Formy domácího 
násilí. Teorie domácího násilí. Principy nové zákonné úpravy domácího násilí v ČR. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005198 - ANAL 039136 

DEGENER, Sabine 

Kriminalprävention durch bessere Stadtplanung [Prevence kriminality 
prostřednictvím lepšího plánování městské výstavby].  

In: MEPA. - 2005, č. 4, s. 25 - 27. 

 Vliv zanedbaného městského prostředí (špatné osvětlení veřejných prostor, opuštěná 
místa, zarostlé parky apod.) na pouliční kriminalitu. Specifika prostorů určených k 
dopravě z hlediska veřejné bezpečnosti. Vytypovávání monitorovaných míst z 
hlediska zajištění veřejné bezpečnosti. Vliv struktury a účelu dané oblasti na veřejnou 
bezpečnost. Soustředění na místa spojená s dopravou. Možnosti prevence, zahraniční 
zkušenosti. 

AUT - ger: PA: bh/2006 

 

005191 - ANAL 039484 

HABERLOVÁ, Věra - BAJER, Pavel 

Výzkum STEM: V případě domácího násilí veřejnost mnohdy tápe.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 2, s. 11 - 13. 

 Pilotní výzkum o domácím násilí. Charakteristika výzkumu o domácím násilí v roce 
2001 dle sociologa STEM Věry Haberlové, který měl zmapovat základní rysy 
problematiky domácího násilí v ČR. Připravovaný výzkum by měl ověřit změny 
postojů k domácímu násilí a zaměřit se na nové zkušenosti a poznatky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005167 - ANAL 039131 

JALČ, Adrián 

K právnym aspektom násilia páchaného na deťoch.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 4, s. 33 - 38. 

 Otázka přípustnosti, resp. nepřípustnosti fyzického trestání mladistvých a dětí jejich 
blízkými příbuznými, popř. používání fyzického trestu v školním systému. Právní 
názory, které tuto problematiku řeší v různých zemích. Některá rozhodnutí vyšších 
soudů a Evropského soudu pro lidská práva, která limitují právo rodičů na použití 
fyzického násilí vůči svému dítěti. Rozdílné právní názory v kontinentálním a 
anglosaském právu. 

CZ - sla: PA: bh/2006 

 

005322 - ANAL 039228 

KNECHT, Thomas 

"Recovered" oder "False Memories" : Pseudoerinnerungen an sexuellen Missbrauch 
als Produkte therapeutischer Suggestion ? [Odkryté nebo falešné vzpomínky ? 
Pseudovzpomínky na sexuální zneužití jako produkty terapeutické sugesce ?].  
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In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 4, s. 234 - 239, lit. 23. 

 Znovu odhalené "vzpomínky" na sexuální zneužití v dětství mohou někdy vzniknout 
jen sugescí psychoterapeuta a mohou být tedy mylné. Rozpoznání pravdivých a 
falešných vzpomínek je jedním z nejtěžších úkolů psychoterapie. Autor diskutuje o 
této problematice z hlediska současného výzkumu funkce paměti. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005156 - ANAL 039456 

KOZOŇ, Antonín 

Prevencia kriminality a špecifické zaobchádzanie nielen pre adoslescentov vo výkone 
trestu odňatia slobody.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 2, s. 101 - 111, 3 obr., 1 tab., lit. 23. 

 Způsob diagnostikování charakteru poruchy chování. Model identity osobnosti s jeho 
stránkami ve vztahu k difúzní identitě osobnosti delikventního adolescenta. Význam 
agrese utváření v procesu utváření identity. Pocit viny jako testu pravosti identity. 
Specifické zacházení je účinným prostředkem prevence kriminality mládeže. 

CZ - sla: PA: ká/2006 

 

005122 - ANAL 039116 

MÜLLER, Luboš - TÝMAL, Milan - PALAUGARI, Jan - ČECHOVÁ, Jitka 

Prevence kriminality : Město Jindřichův Hradec.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2006, květen, s. 10 - 15. 

 Základní okruhy projektů a programů prevence kriminality v Jindřichově Hradci. 
Protidrogová víceúčelová služba, sociální oblast, prevence sociálně patologických 
jevů v oblasti zájmové činnosti a sportu. Spolupráce policejních složek, veřejné 
správy a dalších institucí a organizací.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005196 - ANAL 039135 

SCHRÖDER, Detlef 

Kriminalprävention im Städtebau und in der Stadtplanung - eine Chance für die 
Polizei? : Aktuelle Entwicklung und Modelle aus Europe [Prevence kriminality ve 
výstavbě měst a v městském plánování - příležitost pro policii? Aktuální vývoj a 
modely z Evropy].  

In: MEPA. - 2005, č. 4, s. 21 - 24, 3 obr. 

 Městská výstavba jako kriminogenní faktor. Při plánování výstavby města by pro 
zajištění lepší veřejné bezpečnosti měly být využívány zkušenosti a poznatky policie 
o modu operandi kriminálních činností ve městech a vlivu vnějšího prostředí 
(osvětlení, umístění autobusových zastávek, neobydlené stavby apod.) na výskyt 
kriminality. Vytypování rizikových míst a využití různých prostředků a možností k  
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prevenci a potírání kriminality Charakteristika některých projektů EU, v Německu, 
Velké Británii a Nizozemí.  

AUT - ger: PA: bh/2006 

 

005184 - ANAL 039478 

VITOUŠOVÁ, Petra - BAJER, Pavel 

Pachatelé nejčastěji kombinují psychické a fyzické násilí.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 2, s. 5 - 7, 1 obr., 2 tab. 

 Rozhovor s Mgr. Petrou Vitoušovou, prezidentkou Bílého kruhu bezpečí, která 
pracuje v pražské poradně a na DONA lince. Formy domácího násilí. Náplň činnosti 
DONA linky. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005103 - ANAL 038746 

WALKER, Darin - BROCK, Deon - STUART, T.Ramon 

Faceless-Oriented Policing: Traditional Policing Theories are Not Adequate in a 
Cyber World [Anonymitně orientovaná činnost policie. Tradiční policejní teorie 
nejsou vhodné pro kybernetické prostředí].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 2, s. 169 - 176, lit. 

 Práce ukazuje na neadekvátnost dosavadních policejních teorií (v USA zejména 
problémově orientované - POP a zaměřené na spolupráci s veřejností - COP) v oblasti 
potírání počítačové kriminality a porovnává je s novou teorií FOP (Faceless-Oriented 
Policing). Přínos FOP, některé jeho nedostatky a uplatnění vybraných principů 
klasických teorií v rámci FOP. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005211 - ANAL 039492 

ZIMMELOVÁ, Petra 

Ekonomické násilí na seniorech.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 2, s. 82 - 88, 1 graf, 2 tab., lit. 11. 

 Pojem domácí násilí, kterým jsou ohroženi i senioři. Mezi nejčastější typy domácího 
násilí na seniorech patří násilí ekonomické. Metodika výzkumu. Výsledky výzkumu 
na problematiku ekonomického násilí u seniorů. Diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

005213 - ANAL 039219 

CIFUENTES, Lucía O. - MARTÍNEZ, Eliseo H. - ACUNA, Monica P. - 
JONQUERA, Hugo P. 

Probability of Exclusion in Paternity Testing : Time to Reassess [ Pravděpodobnost 
vyloučení při určování paternity. Potřeba přehodnocení].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 2, s. 349 - 350, lit. 10. 

 Rozpory, nesrovnalosti a omyly při určování otcovství z hlediska genetiky a počtu 
pravděpodobnosti. V určitých případech je možno určitou osobu jako biologického 
otce vyloučit. Pravděpodobnost vyloučení. Algebraické vyjádření této 
pravděpodobnosti. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005246 - ANAL 039222 

DAR, Gali - HERSHKOVITZ, Israel 

Sacroiliac Joint Bridging : Simple and Reliable Criteria for Sexing the Skeleton 
[Sakroiliakální přemostění kloubu. Jednoduchá a spolehlivá kritéria pro určení 
pohlaví u kosterních pozůstatků].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 3, s. 480 - 483, 7 obr., 2 tab., lit. 13. 

 Nová metoda byla zkoušena u 2845 koster, byly zkoumány kyčelní a křížové kosti a 
sakroiliakální přemostění kloubu (SIB). SIB bylo zjištěno u 12,37 procent mužských a 
1,83 procent ženských koster. U mužů v 97 procentech extra-artikulární, u žen vždy 
intra-artikulární. Porovnání se snímky, které byly pořízeny pomocí CT in vivo. SIB 
představuje snadnou metodu pro určení pohlaví, přičemž nevyžaduje předchozí 
znalosti ani odbornou přípravu. Diskuse a závěr.  

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005204 - ANAL 039218 

DE TATA, David - COLLINS, Peter - CAMPBELL, Neil 

The Identification of the Emulsifier Component of Emulsion Explosives by Liquid 
Chromatography-Mass Spectrometry [Identifikace emulgačního komponentu 
emulzních výbušnin metodou chromatografie a hmotové spektrometrie].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 2, s. 303 - 307, 9 obr., lit. 16. 

 Tato metoda je založena na detekci a identifikaci oxidačního činidla a 
uhlovodíkových komponentů. Některé složky se vyskytují v městském prostředí 
běžně, čímž se identifikace výbušnin stává obtížnější. Výše uvedená metoda umožnila 
identifikaci emulgátorů ve výbušnině. Postup, výsledky, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 
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005323 - ANAL 039229 

DERN, Christa 

Bewertung inkriminierter Schreiben : Zum Problem der Verwischung von Spuren 
durch Verstellung [Rozbor imkriminovaných písemností. K problému zahlazení stop 
změnou stylu].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 5, s. 323 - 327, 1 obr., 2 tab., lit. 16. 

 Na základě případu trojnásobné vraždy v Heidelbergu v r.2002 a následujícího 
dopisu od pachatele jsou v této studii zkoumány možnosti a hranice lingvistické 
analýzy písemného projevu. Rozborem lze určit národnost pachatele, zvláště v 
případech, kdy pachatel úmyslnými jazykovými chybami předstírá, že je cizinec. 
Příklady gramatických a stylistických chyb v písemném projevu. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

005269 - ANAL 039323 

FIRRAO, Donato - MATTEIS, Paolo - SCAVINO, Giorgio 

Metal Objects Mapping After Small Charge Explosions. A Study on AISI 304Cu 
Steel with Two Different Grain Sizes [Mapování kovových předmětů po explozi malé 
nálože. Studie oceli AISI 604Cu].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 3, s. 520 - 531, 11 obr., 6 tab., lit. 25. 

 Příprava materiálu. Experimentální spuštění. Deformace materiálů. Přetlak zplodin 
po výbuchu. Pnutí uvnitř materiálu. Hranice pozorovatelnosti. Analýza pomocí STM 
(scanning tunneling microscopy). Difrakce paprsků X. Výsledky, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005155 - ANAL 039455 

KONRÁD, Zdeněk  

Po velké novele trestního řádu objevujeme v kriminalistické taktice nové problémy?  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 2, s. 93 - 100. 

 "Některé zvláštní způsoby dokazování", které se objevily v novele trestního řádu 
zákonem č. 265/2001 Sb., včleněním do hlavy páté třetího oddílu. Konkrétně se jedná 
o právní úpravu těchto specifických metod kriminalistické praxe: Konfrontace, 
rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě – vysvětlení těchto 
metod. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005288 - ANAL 038758 

MAC CARTNEY, Carole 

The DNA Expansion Programme and Criminal Investigation [Program na podporu 
uplatnění DNA a kriminální vyšetřování].  
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In: British Journal of Criminology. - 46, 2006, č. 2, s. 175 - 192, lit. 52. 

 K většímu uplatňování možností DNA při kriminálním vyšetřování. Program na 
podporu rozvoje DNA má také více zhodnotit přínos již zavedených opatření 
(legislativních, zřízení národní databáze DNA, a dalších). Problematika lhůt 
skladování vzorku, tzv. taktického odebírání vzorku u podezřelých osob aj. 
Zdokonalení praxe. Politika financování DNA. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

005219 - ANAL 039220 

MANHEIN, Mary H. - LISTI, Ginesse A. - LEITNER, Michael 

The Application of Geographic Information Systems anad Spatial Analysis to Assess 
Dumped and Subsequently Scattered Human Remains [Aplikace geografického 
informačního systému a prostorové analýzy při lokalizaci odstraněných a následně 
rozptýlených pozůstatků člověka].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 3, s. 469 - 474, 2 obr., 12 tab., lit. 15. 

 Studie používá GIS a prostorovou analýzu (SA) k vyřešení problémů spojených se 
správnou lokalizací odstraněných a následně rozptýlených pozůstatků člověka. 
Vzdálenost rozptýlení, směr rozptýlení, vztah k PMI (postmortem interval). 
Zkušenosti s lokalizací ve státě Louisiana. Výsledky studie a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005192 - ANAL 039217 

OPEL, K.L. - CHUNG, D.T. - DRÁBEK, J. - TATAREK, N.E. - JANTZ, L.M. - 
MAC CORD, Bruce R. 

The Application of Miniplex Primer Sets in the Analysis of Degraded DNA from 
Human Skeletal Remains [Aplikace metody Miniplex Primer při analýze degradované 
DNA z kosterních pozůstatků člověka].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 2, s. 351 - 356, 3 obr., 3 tab., lit. 20. 

 Nová veze metody PCR, známá jako Miniplex Primer. V tomto případě bylo 
zkoumáno 31 vzorků kosterních pozůstatků. Srovnání této metody s jinými, běžně 
používanými metodami identifikace DNA. Možnost aplikace a perspektivy metody 
Miniplex pro soudní a antropologickou analýzu DNA z kosterních pozůstatků. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005275 - ANAL 039224 

PIERCECCHI-MARTI, Marie-Dominique - LOUIS-BORRIONE, Claude -  
BARTOLI,  Christophe - SANVOISIN, Alain - PANUEL, Michel 

Malnutrition, a Rare Form of Child Abuse : Diagnostic Criteria [Podvýživa, méně 
obvyklá forma týrání dětí. Diagnostická kritéria].  
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In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 3, s. 670 - 673, 3 obr., lit. 17. 

 Někdy je obtížné stanovit diagnózu dětské podvýživy, protože tato nemoc se v 
průmyslových zemích vyskytuje zřídka. Může souviset s fyzickým násilím nebo s 
izolací. V tomto případě se jednalo o holčičku, stáří šest a půl měsíce, která zemřela 
na podvýživu, zatímco její rodiče tvrdili, že příčinou byla jen chyba v dietním režimu. 
Rozbor sporné otázky. Postup při stanovení diagnózy. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

005159 - ANAL 039459 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Kriminalistická technika v Evropě.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 2, s. 128 - 132.  

 Problematika organizace a činnosti kriminalisticko-technických pracovišť v 
Německu i dalších evropských zemích. Trendy vývoje kriminalistické znalecké 
činnosti v Evropě a její směřování k budoucí postupné unifikaci. Kriminalistická 
technika a forenzní disciplíny. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005160 - ANAL 039460 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Souvislost kriminalistických verzí s analýzou případu.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 2, s. 133 - 141, 1 tab., lit. 3. 

 Teorie a praxe analýzy případu a vytyčování kriminalistických verzí policií v 
Německu. Vývoj kriminalistiky a kriminalistické metodiky. Zařazení vytyčování verzí 
do kriminalistiky. Definice analýzy případu různých autorů. Metody kriminalistické 
analýzy případu. Struktura kriminalistické analytiky případu. Kriminalistické 
shromažďování informací. Proces analýzy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005337 - ANAL 039164 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Historie a současnost daktyloskopie.  

In: Naše policie. - 13, 206, č. 6, s. 3. 

 Využívání otisků prstů k zjišťování totožnosti osob, stvrzování listin apod. Význam 
díla J.E. Purkyně, určení základních daktyloskopických linií. Česká daktyloskopická 
škola. Základy teorie, zákonitosti a východiska daktyloskopie. Význam v 
kriminalistice. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005244 - ANAL 039221 

UBELAKER, Douglas H. - BUCHHOLZ, Bruce A. - STEWART, John E.B. 

Analysis of Artificial Radiocarbon in Different Skeletal and Dental Issue Types to 
Evaluate Date of Death [Analýza radioaktivního uhlíku v různých typech kostní a 
zubní tkáně při určování doby smrti].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 51, 2006, č. 3, s. 484 - 488, 1 tab., 1 graf, lit. 26. 

 Při zkoumání kosterních pozůstatků může datování pomocí radiokarbonu přinést 
užitečnou informaci a datu smrti. Informace mohou být upřesněny analýzou různých 
typů tkání. Radiokarbonová analýza zubní skloviny může určit datum narození po r. 
1950. Důležitá je radiokarbonová analýza trabekulárních a kortikulárních kostí. V této 
studii byla provedena radiokarbonová analýza kostí a zubů dvou jedinců (narozeni 
1925 a 1926, zemřeli 1995 a 1959). Vyhodnocení výsledků, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

005105 - ANAL 038747 

LUMB, Richard 

The Theories and Practice of Community Problem-Oriented Policing: A Case Study 
[Případová studie teorie a praxe problémově situované policejní práce s veřejností].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 2, s. 177 - 193, 2 obr., 1 tab., lit. 17. 

 K teoretickým základům metody spolupráce policie s veřejností při potírání a 
prevenci kriminality. Příklady činnosti a zaměření policie ve vybraných zemích. Popis 
konkrétní spolupráce policejního oddělení v Severní Karolíně s veřejností a komisí 
pro kontrolu alkoholu ABC (v pravomoci ABC je mj. povolovat prodej alkoholu). 
Souvislosti lokalizací zvýšené kriminality a veřejných prodejen alkoholu. Přehledy, 
opatření, výsledky, diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005299 - ANAL 039161 

MACKOVÁ, Ivana 

Die Polizeiakademie der Tschechischen Republik im Rahmen der Europäischen 
Hochschulbildung [Policejní akademie ČR v rámci evropského vysokého školství].  

In: MEPA. - 2005, č. 2, s. 25 - 27, 1 obr. 

 PA ČR jako vysoká škola univerzitního typu, která poskytuje odborné vzdělání 
policistům, zaměstnancům ministerstva vnitra i civilistům. Bakalářské, magisterské i 
doktorandské studium a jejich studijní zaměření. Spolupráce s mezinárodními 
vzdělávacími institucemi, především programy MEPA. Význam Deklarací ze  
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Sorbony a Bologne, pražského, berlínského a bergenského komuniké pro stanovení 
priorit v policejním vzdělávání. 

AUT - ger: PA: bh/2006 

 

005220 - ANAL 038751 

MARTINEZ, Liz 

Learning online [Vzdělávání online po internetu].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 5, s. 84 - 91. 

 Z praxe využívání internetových vzdělávacích programů policisty a bývalými 
policisty v USA. Možnosti, výhody a rozsah využívání počítačových systémů ke 
studiu. Názory a zkušenosti. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

005102 - ANAL 038745 

PULLEN, William - CHAMPLAIN, Yvon de - MUIR, Graham 

Improving Police Performance Technology (HPT): Watch One, Do One, Teach One 
[Efektivnější činnost kanadské policie využitím metody HPT. Specializace a sladění 
činností].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 2, s. 152 - 168, lit. 

 Stručně o současnosti Kanadské královské jízdní policie RCMP. Programy a 
iniciativy k vyšší efektivitě činností RCMP - HPT (Human Performance Technology - 
v podstatě metoda racionalizace angažovanosti lidského faktoru a iniciativa BTG - 
Bringing the Gap jako prosazování zásad směřujících k odstranění dosavadních bariér 
ve spolupráci uvnitř, mezi dalšími organizacemi a veřejností). Podrobnosti k 
programům, mj. k 5 etapám BTG. HPT již uplatňuje vojenské námořnictvo a pobřežní 
stráž USA, firmy Motorola, GM, aj. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

005101 - ANAL 038744 

STEVENS, Dennis J. 

Police Training and Management Impact Sexual Assault Conviction Rates in Boston 
[Policejní výcvik, řízení a úspěšnost usvědčení pachatelů sexuálního násilí v 
Bostonu].  

In: Police Journal. - 79, 2006, č. 2, s. 125 - 151, 2 tab., lit. 49. 

 Význam připravenosti policistů působících na počátku vyšetřování nahlášených 
případů znásilnění pro objasnění okolností případu a usvědčení pachatele. Z evidence 
bostonské policie k případům znásilnění, statistika, definice znásilnění. K organizaci a 
výsledkům průzkumu u policistů z oblasti vedení vyšetřování případů znásilnění. 
Význam speciálních kurzů, managementu a dozorování nad postupem vyšetřování. 
Závěry a doporučení. GBR - eng: PA: bv/2006 
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005296 - ANAL 039159 

SZAKÁCS, Gábor 

Die Aus- und Fortbildung der Polizei im Dienst der Kriminalitätsbekämpfung 
[Policejní vzdělávání a jeho rozvíjení ve službě boje proti kriminalitě]. In: MEPA. - 
2005, č. 2, s. 18 - 21. 

 Význam teoretické a praktické přípravy policistů pro odhalování a objasňování 
kriminality. Nutnost rozvíjení odborného vzdělání, které umožní efektivní boj proti 
novým formám kriminality. Nejzávažnější bezpečnostní rizika současnosti – 
organizovaná mezinárodní kriminalita, terorismus, obchod s drogami, ilegální 
migrace a obchod s lidmi, ekonomická kriminalita, korupce. Nové formy kriminality 
vyžadují i nové formy a nový obsah policejního vzdělávání v národním i 
mezinárodním měřítku. Základní systém policejního školství, mezinárodní vzdělávací 
instituce (ILEA, MEPA, CEPOL).  

AUT - ger: PA: bh/2006 

 

005298 - ANAL 039160 

TOMKOVÁ, Helena 

Neue Trends in der Ausbildung der tschechischen Polizei [Nové trendy ve vzdělávání 
české policie].  

In: MEPA. - 2005, č. 2, s. 24 - 25. 

 Zaměření koncepce policejního vzdělávání v ČR směrem k aplikaci systémů kvality 
(TQM, EFQM). Koncepce definování absolventského profilu s důrazem na 
profesionální a sociální kompetence. Úloha mezinárodních vzdělávacích policejních 
institucí. Posílení významu vědeckých metod v policejní práci. 

AUT - ger: PA: bh/2006 

 

005291 - ANAL 039158 

WIEGAND, Mike 

IKPO - Interpol, eine internationale Organisation im Wandel [IKPO - Interpol, změny 
mezinárodní organizace].  

In: MEPA. - 2005, č. 1, s. 26 - 30, 1 obr. 

 Interpol po roce 1946 a jeho činnost v oblasti pátrání po osobách i věcech. Podmínky 
a proces vyhlašování pátrání. Datové banky Interpolu. Koncepce změn v organizaci, 
projekty analýz, představy o budoucnosti. Struktura a organizace Interpolu. Europol a 
jeho vztah k Interpolu, význam a úloha Schengenského informačního systému. 
Spolková kriminální policie a Interpol. Vedení a koordinační centrum Interpolu. 

AUT - ger: PA: bh/2006 
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PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

005151 - ANAL 038477 

BARBOŘÍK, Michal 

Trest obecně prospěšných prací - aktuální problémy a jejich řešení.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 5, s. 4 - 12, 2 tab. 

 Řešena problematika ukládání trestu obecně prospěšných prací (OPP) jako 
alternativního trestu ke krátkodobému nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 
Aktuální problémy a jejich řešení de lege ferenda. Tabulky uvádějí počty pravomocně 
odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a k trestu OPP v ČR v letech 
1996 - 2003 a trest OPP v ČR v r. 2002 podle četnosti skutkových podstat trestných 
činů. Dotazníková akce v obvodu OS v Kroměříži. Návrh nového trestního zákoníku a 
navrhované změny v oblasti ukládání OPP. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

005120 - ANAL 039114 

CHMELÍK, Milan 

Daňová exekuce v Čechách a na Slovensku aneb slovenské inspirace.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 11, s. 400 - 406. 

 Úspěšnost daňových exekucí je podstatným způsobem ovlivňována vynutitelností 
práva na úseku daní a daňových povinností. Srovnání české a slovenské právní úpravy 
daňové exekuce. Vývoj právní úpravy a charakteristické rysy daňové exekuce na 
Slovensku. Způsoby provádění daňové exekuce v ČR a na Slovensku. Některé další 
rozdíly srovnávaných právních norem. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005117 - ANAL 039111 

KMEC, Jiří 

K otázce účinných prostředků nápravy porušení práva na přiměřenou délku řízení.  

In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 6, s. 1, 3 - 6. 

 Problematika odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Právo na nápravu na vnitrostátní 
úrovni a účinné prostředky nápravy. Prostředky nápravy v zahraničí. Charakteristika 
novely zákona č. 82/1998 Sb. zákonem č. 160/2006 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005148 - ANAL 038476 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Odposlechy podruhé.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 5, s. 3 - 4. 

 Názor autorů na dopady telefonních odposlechů prezentovaný na jediném případu z 
poslední doby, na případu soudce Berky. Poukázáno na možnou manipulace s 
naprosto nezávadnými telefonními spojeními s lidmi, kteří nemají s vyšetřovaným 
případem nic společného, nicméně jejich jména se ve spisech v souvislostech s 
odposlechy hovorů objevují. Autoři si kladou otázku, kolik takových případů s již 
zaznamenanými odposlechy ještě může existovat a jak tuto situaci řešit. Nastíněna 
jedna možnost řešení, v praxi však dosud neaplikovaná. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

005129 - ANAL 039439 

KUČEROVÁ, Sylvie 

Na obou stranách zákona.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 6, s. 10 - 11, 1 obr., 1 tab. 

 Od 1.5.2006 v SRN platí nový silniční zákon. Jezdí se, co nejvíce vpravo, dostatečná 
vzdálenost jedoucího vozidla od vozidla jedoucího vpředu. Zvýšení peněžitých pokut. 
Zpřísnění trestů. Přehled pokut za rychlost. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005118 - ANAL 039112 

MATES, Pavel 

Zákon o střetu zájmů, pokrok nebo jen další pokus? 

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 11, úv. s. 2. 

 Stručný přehled právních úprav střetu zájmů a základní myšlenky nové právní úpravy 
zákonem č. 159/2006 Sb. Rozšíření osobní působnosti úpravy a okruhu povinností 
veřejných funkcionářů, vymezení nástrojů pro jejich veřejnou kontrolu, stanovení 
činností, které nesmějí vykonávat po dobu zastávání funkce a i po jejím skončení, 
upravení režimu kontroly a ukládání sankcí za porušení povinnosti.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005176 - ANAL 038479 

ONDREJKOVÁ, Dana 

Co přinesla poslední novela zákona o advokacii.  
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In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 5, s. 15 - 19. 

 V příspěvku jsou shrnuty nejvýznamnější změny, které poslední novela zákona o 
advokacii přináší (zákon č. 79/2006 Sb. o advokacii). 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

005116 - ANAL 039110 

ONDREJOOVÁ, Dana 

Zákon o silničním provozu : Praktický průvodce novelizovanou právní normou pro 
řidiče, cyklisty a chodce.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 23, příl., 20 s., 2 tab. 

 Výklad zákona č. 411/2005 Sb., který novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a související předpisy. Nejdůležitější změny a 
preventivní opatření s cílem snížit dopravní nehodovost a omezit její důsledky. 
Povinnosti řidičů nákladních automobilů, způsob jízdy, celoroční svícení. Povinnosti 
pro cyklisty. Problematika alkoholu a jiných omamných látek, označování vozidel, 
řidičské průkazy. Přestupky a trestné činy v silniční dopravě, sankce a tresty, 
pravomoci Policie ČR, obecní policie a celníků. Bodový systém. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005112 - ANAL 039106 

POPENKOVÁ, Monika 

Mezinárodní trestní soud - reálně fungující instituce.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 5, s. 38 - 41. 

 Mezinárodní trestní soud je v současné době již reálně působící institucí a zabývá se 
prvními konkrétními případy a dalšími aktivitami nezbytnými pro jeho fungování. 
Zřízení Mezinárodního trestního soudu a současné vyšetřování případů jeho 
prokurátorem (Uganda, Demokratická republika Kongo, Súdán). První zkušenosti a  
problémy s vyšetřováním. Úsilí o další rozvoj mezinárodního humanitárního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005104 - ANAL 039099 

SMOLEK, Martin 

Implementace a prosazování norem mezinárodního práva a práva Evropských 
společenství v oblasti ochrany životního prostředí.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 1: Právo životního prostředí a 
jeho prosazování, s. 9 - 144, lit. a intern. pram. s. 134 - 138. 

 Mezinárodní právo životního prostředí a multilaterální smluvní režimy, jejichž 
předmětem je řešení globálních environmentálních problémů. Normy a mechanismy 
jejich implementace a prosazování. Porovnání těchto norem a mechanismů s 
odpovídajícími normami na komunitární úrovni. Komparace s blízkými oblastmi  
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práva (lidská práva, non-proliferační a odzbrojovací smluvní režimy, inspekce na 
místě). Kontrola implementačního režimu. Vymezení pojmů, proces implementace a 
prosazování. Institucionální zajištění implementace a prosazování na mezinárodní a 
komunitární úrovni.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005115 - ANAL 039109 

SOKOL, Tomáš 

Zveřejňování odposlechů a právo na ochranu soukromí.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 5, s. 41 - 43. 

 Zveřejňování obsahů odposlechů ve sdělovacích prostředcích, anebo dokonce jejich 
přehrávání, se zjevně stává běžnou praxí, aniž by se doposud někdo zabýval faktem, 
že se jedná o praxi nezákonnou. Nedotknutelnost soukromí, zásah do něj pouze v 
mezích zákona. Důvody pro odposlech a jejich využití. Povinnosti orgánů činných 
v trestním řízení týkající se odposlechů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005106 - ANAL 039100 

STEJSKAL, Vojtěch 

Právní odpovědnost za škody na životním prostředí v Evropské unii.  

In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. - 2005, č. 1: Právo životního prostředí a 
jeho prosazování, s. 145 - 159, lit. 4. 

 Směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí prostřednictvím prevence 
jejich vzniku a jejich nápravy (Evropský parlament a Rada EU, duben 2004). Základy 
právní úpravy odpovědnosti za škody způsobené na životním prostředí. Důvody 
přijetí komplexní právní úpravy na komunitární a vnitrostátní úrovni. Klíčová místa 
směrnice o právní odpovědnosti za škody na životním prostředí. Transpozice a 
implementace směrnice do českého vnitrostátního právního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005119 - ANAL 039113 

ŠALOMOUN, Michal 

Ochrana osobních údajů jako právo na informace sui generis.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 11, s. 389 - 396. 

 Povinnosti správců osobních údajů, které jsou zároveň specifickou povinností 
informovat subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů. Právo na informace o 
zpracovávání osobních údajů. Základní povinnosti správce osobních údajů. 
Zveřejňování informací o zpracování osobních údajů prostřednictvím Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Zpřístupňování informací o zpracování osobních údajů 
správce. Poskytování informací o zpracování osobních údajů na žádost subjektu 
údajů. CZ - cze: PA: bh/2006 
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005177 - ANAL 038480 

ZÁHORA, Jozef 

Charakteristické črty trestného konania vo vybraných štátoch Európskej únie.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 5, s. 20 - 24. 

 Charakteristické rysy trestního řízení v Anglii, Francii, Itálii a Německu, tzn. v 
zemích s nejvýznamnějšími a nejvlivnějšími právními systémy v Evropě. Dokončení 
v příštím čísle. 

CZ - sla: PA: če/2006 

 

005201 - ANAL 039488 

Zákon na ochranu před domácím násilím.  

In: Sociální práce/Sociálna práca. - 2006, č. 2, s. 36 - 44, lit. 1. 

 Zákon na ochranu před domácím násilím byl schválen dne 14.3.2006. V zákoně jsou 
tři pilíře: policie, justice a intervenční centra. Návrh zákona vznikl z iniciativy Bílého 
kruhu bezpečí v roce 2004 a byl zpracován osmi odborníky tohoto občanského 
sdružení ve spolupráci se čtyřmi experty z justice a z policie. Jeho účinnost je 
stanovena od 1.1.2007. Oprávnění rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a 
zákazu vstupu do něj. Změna zákona o sociálním zabezpečení.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005224 - ANAL 038755 

BĚLOHLÁVEK, Alexander 

Doručování v komunitárním a mezinárodním právu soukromém – především v 
souvislosti s civilním řízením soudním a před rozhodci. 

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 6, s. 24 - 32, lit. 

 Mezinárodní prvek doručování v občanskoprávních a obchodněprávních věcech. Z 
Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 a jeho aplikace. Nařízení č. 805/2004 a Nařízení 
Rady (ES) č. 44/2001. Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v 
cizině ve věcech občanských a obchodních. Doručování do zahraničí v souvislosti s 
rozhodčím řízením. Mezinárodní doručování ve smyslu hmotného práva. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

005231 - ANAL 039146 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA 

Výslech utajovaných svědků jako klíčový důkazní prostředek ; Zprac. A přel. Richard 
Pomahač.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 6, s. 181 - 183. 
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 Právo obhajoby zahrnuje dostatečnou a vhodnou příležitost vyslýchat svědka, popř. 
zpochybnit jeho výpověď, a to třeba i v pozdější fázi trestního řízení. Se svědeckými 
výpověďmi získanými za nestandardních podmínek (např. anonymní svědci) je nutné 
zacházet s nejvyšší obezřetností, zvláště pokud se stanou rozhodujícím důkazem. 
Kauza Kranicki v. ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005227 - ANAL 039142 

HRUŠÁKOVÁ, Milana 

Ochrana soukromí mladistvých a dětí v řízení dle zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže a publikace obrazových snímků.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 6, s. 170 - 173. 

 Úprava ochrany soukromí mladistvých v trestních věcech a její slučitelnost s ústavně 
zaručeným právem na informace je stále diskutovanou otázkou, na niž není jednotný 
názor. Striktní právní úprava v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM). 
Ochrana soukromí dětí (do 15 let) podle ZSM a v občanskoprávním řízení. Novela 
ZSM ohledně ochrany soukromí mladistvých - specifikace oprávnění předsedy senátu 
zmírnit či naopak zpřísnit podmínky uveřejnění rozsudku ve sdělovacích prostředcích. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005250 - ANAL 039510 

JEMELKA, Luboš 

Postup podle zákona o státní kontrole a nový správní řád.  

In: Veřejná správa. - 17, 2006, č. 24, s. 10 - 12, 21 - 22, 3 obr. 

 Vztah zákona o státní kontrole (zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) ke správnímu řádu upravuje jeho paragraf 26, který stanoví, že pro řízení 
podle tohoto zákona platí správní řád s výjimkou paragrafu 18, který upravuje řízení o 
námitkách. Státní kontrola. Výsledkem provedení kontroly je protokol. Zásady státní 
kontroly. Vysvětlení některých paragrafů vztahující se ke státní kontrole. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005287 - ANAL 039156 

KATTGE, Lutz 

Zusammenarbeit mit Europol in der Analysekooperation [Spolupráce s Europolem v 
kooperaci analýz].  

In: MEPA. - 2005, č. 1, s. 16 - 20, 1 tab., 1 obr.   

V rámci Europolu byla vytvořena zvláštní pracovní skupina pro analýzu dat, která v 
součinnosti s členskými státy Europolu provádí strategické analýzy údajů o 
kriminalitě a předává je jak Europolu, tak i jednotlivým národním úřadům Europolu. 
Úloha a činnost skupiny, získávání dat, výsledky analýz a jejich význam pro činnost  
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Europolu a pro boj proti kriminalitě. Faktory úspěšnosti analýz. Informační systémy 
Europolu. 

AUT - ger: PA: bh/2006 

 

005228 - ANAL 039143 

KLAPAL, Vít 

Možnosti omezení osobní svobody osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 6, s. 173 - 175. 

 V současné právní úpravě se omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání 
přestupku nebo bezprostředně poté (občanské zadržení), analogické k omezení osobní 
svobody osoby přistižené při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté, 
nevyskytuje. V obecném povědomí však převládá názor, že takové občanské zadržení 
je možné a v praxi k němu běžně dochází. Platná právní úprava však vystavuje toho, 
kdo zadržel osobu podezřelou pouze ze spáchání přestupku, nebezpečí trestního 
stíhání s výjimkou nutné obrany, protože naplňuje znaky trestného činu omezování 
osobní svobody. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005229 - ANAL 039144 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K otázce podmínek umožňujících rozhodnout o ochranném léčení.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 6, s. 176 - 179. 

 Byl-li součástí podané obžaloby také návrh státního zástupce na uložení ochranného 
léčení obviněnému, není vyloučeno, aby soud ve věci obviněného rozhodl o vině a 
trestu trestním příkazem a následně, pokud rozhodnutí nabylo právní moci, rozhodl o 
uložení ochranného léčení obviněnému na základě návrhu učiněného v obžalobě. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005225 - ANAL 039140 

NOVOTNÁ, Jaroslava 

Bude Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské 
unie efektivním nástrojem justiční spolupráce? 

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 6, s. 157 - 163. 

 Součástí smluvního instrumentáře ČR se stane Úmluva o vzájemné pomoci v 
trestních věcech mezi členskými státy EU (Úmluva) a Protokol k Úmluvě. 
Dokumenty jsou právním aktem třetího pilíře Smlouvy o EU (justice a vnitřní věci). 
Rozbor obsahu Úmluvy a jejího Protokolu, včetně Druhého dodatkového protokolu, 
který vstupuje v platnost v ČR k 1.7.2006, a jejich vztahu k aktuálně platným 
smlouvám. Obecné podmínky efektivnosti těchto smluvních dokumentů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005226 - ANAL 039141 

PROUZA, Daniel 

Zásada ne bis in idem v českém trestním procesu ve světle Zelené knihy o konfliktech 
jurisdikce a zásadě ne bis in idem v trestním řízení.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 6, s. 163 - 170. 

 Pravomoc Evropské komise vytvářet dokumenty ohledně specifických zájmů (tzv. 
Zelené knihy), které představují impuls k přijetí následné legislativy Radou Evropy. 
Zelená kniha o konfliktech jurisdikce a zásadě ne bis in idem v trestním řízení 
(23.12.2005). Výklad zásady ne bis in idem v českém právním procesu – základní 
vymezení, české trestní právo procesní, trestní proces, právní úprava. Zásada ne bis in 
idem v Zelené knize a návrh její definice.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005285 - ANAL 039154 

THIEL, Achim 

Neue Formen der justitiellen europäischen Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung 
[Nové formy evropské justiční spolupráce v trestních věcech].  

In: MEPA. - 2005, č. 1, s. 6 - 10, 1 diagram. 

 Vysoký standard justiční spolupráce členských zemí EU v trestních věcech . 
Vytvoření Evropské justiční sítě a EUROJUSTu. Úkoly a činnost obou institucí, 
úloha Europolu v rámci EUROJUSTu. Význam pro boj s přeshraniční, mezinárodní a 
organizovanou kriminalitou. 

AUT - ger: PA: bh/2006 

 

005341 - ANAL 039168 

VANTUCH, Pavel 

Nové možnosti odběru DNA.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 6, s. 4 - 13. 

 Ustanovení trestního řádu a zákona o Policii ČR umožňují v současnosti policejním 
orgánům odebírat biologické vzorky (DNA) a provádět další identifikační úkony 
(snímání daktyloskopických otisků, pořizování obrazových záznamů, provádět měření 
těla). Platná právní úprava však neumožňuje, aby policista vůči osobě mohl použít 
donucení v případech, kdy se identifikovaná osoba odmítá těmto úkonům podrobit. 
Vládní návrh novely trestního řádu a zákona o Policii ČR upravuje vymahatelnost 
identifikačních úkonů, včetně odběru vzorku DNA. Důvod novelizace a nová právní 
úprava. Připomínky k návrhu (vytváření databáze DNA, problematika formy  
donucení a kontroly). 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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005280 - ANAL 039151 

ZEZULOVÁ, Jana 

K pobytu dětí s uloženou ochrannou výchovou mimo školské zařízení pro výkon 
ochranné výchovy.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 5, s. 7 - 10. 

 Je řešena otázka povolování vycházek a pobytu mimo školské zařízení u dítěte s 
uloženou ochrannou výchovou. Úprava režimu vycházek po novele zákona č. 
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízeních. Pobyt dětí s uloženou ochrannou výchovou mimo školská zařízení. Institut 
podmíněného umístění dítěte s uloženou ochrannou výchovou mimo školské zařízení. 
Ochranná výchova jako trestněprávní institut, procesní forma rozhodování a zvláštní 
případ podmíněného umístění mimo výchovné zařízení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005279 - ANAL 039150 

ŽAMPACH, Jiří 

Nad jedním rozhodnutím ve věcech dětí mladších 15 let podle zákona č. 218/2003 
Sb..  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 5, s. 5 - 7.  

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2006, sp. zn. 8Tdo 185/2006 o právním 
názoru odvolacího soudu, že nepřichází v úvahu uložit nezletilci (děti do 15 let) 
dohled probačního úředníka, jestliže již byl nad jeho výchovou stanoven soudem 
dohled podle zákona o rodině. Rozdílný účel obou dohledů. Řešení otázky, kdy je 
dosaženo účelu zákona o soudnictví ve věcech mládeže (ZSM), takže lze upustit od 
uložení opatření podle par. 93 odst. 7 ZSM.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 
 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

005272 - ANAL 039530 

Čína: Velká strategie.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 88 - 94. 

 Problém Tchaj-wanu a rozvoj ozbrojených sil. Velká strategie Číny. Vztahy Čína - 
Rusko. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2006 

005306 - ANAL 039539 

Gerila a internet.  
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In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 98 - 99. Sek.inf.p.: Jane's Defence 
Weekly. - 2005 

 Problémy boje proti nadnárodnímu protivníkovi. "Geriloví bojovníci", teroristé či 
"povstalci" začali spojovat aktivity v reálném světě (městská gerila, džungle) s 
aktivitami ve světě kybernetickém. Vznikají tak odolnější, velmi sofistikované, 
kombinované a rozptýlené sítě. Po rozšíření internetových sítí začali také teroristé a 
povstalci využívat webové stránky pro svou propagandu. Teroristé i povstalci si 
osvojili nejrůznější metody využívání sítě, dále rozšířili obsah a vliv své propagandy. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005308 - ANAL 039541 

HAJNA, Petr - VINCENEC, Vladislav 

Perspektivy logistiky v profesionální Armádě ČR. 

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 139 - 146, 1 obr., lit. 4. 

 Priorita výstavby logistiky. Profesionalizace - kvalitní změny. Předpoklady a 
požadavky pro budování sil a prostředků. Hlavní opatření k řešení vzniklých 
problémů. Rozvoj systému logistiky AČR. Bazický a informační systém logistiky. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005274 - ANAL 039532 

HOLÍK, Tomáš 

Zpravodajství z války a jeho problémy.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 102 - 105. 

 Problematika válečného zpravodajství. Lze konstatovat, že zcela objektivně jako boj 
o nezávislost médií sílil zároveň boj o vliv na ně, zvláště v kritických situacích. 
Válečné zpravodajství v době Vietnamské války, lokálních válek na Balkáně, v 
Čečensku, Afghánistánu. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005305 - ANAL 039538 

HORÁK, Oldřich 

Úloha "dlouhodobých" PIR v mírových a podpůrných operacích.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 61 - 66, lit. 2. 

 Obecné zásady použití prioritních zpravodajských požadavků (PIR). Rozdílnost 
zpravodajských požadavků vyplývá především z rozdílného charakteru prostoru 
zpravodajské činnosti, kde pro předvídání vlastních akcí začínají být více důležité 
znalosti infrastruktury, etnických, náboženských a kulturních rysů obyvatelstva než 
znalosti vojenských a polovojenských složek. Zpravodajské požadavky, použití v  
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minulosti v mírových operacích SFDR a KFOR. Příklad "operačních" PIR pro řešení 
problémů s předáním mešity. Použití SIR (specifických požadavků na informace) 
k řízení operace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005268 - ANAL 039527 

KRÁSNÝ, Antonín 

Vize bezpečnosti státu.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 3 - 14, lit. 12. 

 Vývoj středněevropského bezpečnostního prostředí. Článek se zabývá stále 
probíhající a diskutovanou reformou rozhodovacích mechanismů v NATO a 
transformací struktur jeho ozbrojených sil. Vliv demografických, technologických, 
institucionálních změn, a zejména změn v systému hodnot na zabezpečení obrany ČR. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005271 - ANAL 039529 

KUNC, Svatopluk 

Hodnotové řízení procesů, činností a aktivit v AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 22 - 31, lit. 7. 

 Koncepce výstavby profesionální armády a mobilizace ozbrojených sil ČR 
přepracovaná na nový zdrojový rámec předpokládá zavedení procesního řízení do 
rezortu MO. Procesní model řízení v rezortu MO. Příčiny vzniku nástrojů řízení 
procesů, činností, aktivit. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005273 - ANAL 039531 

PERNICA, Bohuslav 

Ještě k branné povinnosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 106 - 113, 2 tab., lit. 42. 

 Systematizace osobních úkonů občana v odvětví obrany. Branná povinnost, její 
podstata a struktura. Povinnosti k osobním úkonům a její vývoj. Společenská služební 
povinnost. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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005307 - ANAL 039540 

Převaha v rozhodování za válečných operací a úloha zpravodajství.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 100 - 101. Sek.inf.p.: Jane's Defence 
Weekly. - 2005 

 Neválečné operace vytvářejí zvláštní problémy týkající se organizace a využití 
zpravodajství pro vytvoření podmínek, v nichž jsou velitelé lépe informováni než 
potencionální protivník, a proto mohou přijímat rozhodnutí rychleji něž protivník, 
jinými slovy, podmínek v nichž dosáhli převahy v rozhodování. Situace za 
neválečných operací je dynamická. Zpravodajské analýzy. Agenturní průzkum. 
Systém Dabinett. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005276 - ANAL 039533 

PŘÍVĚTIVÝ, Lubomír 

Tělesná zdatnost a ženy v Armádě České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 162 - 164, lit. 7. 

 Jedním z atributů vojenského profesionála je tělesná zdatnost. Výbor žen v 
ozbrojených silách NATO. Obecná definice tělesné zdatnosti. Rozdíly mezi muži a 
ženami v armádě. Požadavky na ženy, které chtějí sloužit v armádě (Rozkaz MO č. 
29/2002). 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005277 - ANAL 039534 

RAŠEK, Antonín 

Bezpečnost v roce 2020 s výhledem do roku 2050 : 2. část.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 120 - 138, 1 schéma. 

 Dokončení z minulého čísla. Souhrn názorů skupiny členů bezpečnostní komunity. 
Předpovědi na léta 2010, 2020, 2030, 2040, 2050 na zbraně high technology, 
bezpilotní prostředky, podporování zpravodajskými prostředky nejnovější technologie 
(satelitní zbraně). Identifikace bariér a možností. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005309 - ANAL 039542 

ŘEHÁK, David - BOŽEK, František - KOMÁR, Aleš 

Případová studie využití metody Hazard & Impact Index.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 147 - 153, 1 obr., 7 tab., lit. 5. 

 Primárním cílem metody Hazard & Impact Index je umožnit veliteli výcviku 
relativně jednoduchým, rychlým a operativním způsobem vyhodnotit, zda zamýšlená 
vojenská činnost může mít negativní vliv na životní prostředí a jiné významné lokality 
před její samotnou realizací. Sestavení plánu výcviku. Analýza nebezpečí a dopadů.  
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Klasifikace skupin nebezpečí a dopadů. Stanovení úrovně environmentálního 
poškození. Komparace výsledků hodnot a vydávání doporučení a realizace výcviku. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005310 - ANAL 039543 

SEDLÁK, Bedřich - HARAŠTA, Petr 

Změny plynoucí ze zavedení evropské legislativy týkající se zabezpečení pracujících 
osobními ochrannými prostředky AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 154 - 161, 3 obr., 3 tab., lit. 2. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Základní legislativní předpisy pro poskytování 
osobních ochranných prostředků (OOP). Koncepce nové legislativy. Vyhodnocení 
rizik. Poskytování OOP. Výběr OOP. Technické požadavky OOP. Rozdělení OOP. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005270 - ANAL 039528 

VOLNER, Štefan 

Bezpečnostní působení v současném světě.  

In: Vojenské rozhledy. - 15 (47), 2006, č. 2, s. 15 - 21, lit. 10. 

 Východiskem a hlavním nástrojem zajišťování bezpečnosti je bezpečnostní politika 
státu. Procesy a momenty, jež jsou stálým obsahem bezpečnostní problematiky. 
Závěry platné nejen pro ČR a SR, ale které mají širší platnost i v geopolitickém 
měřítku.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

POLITOLOGIE 
 

005126 - ANAL 039119 

BADIE, Bertrand 

Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů : Otázka "francouzského stylu" 
jeho myšlení [[Název orig.] Raymond Aron, penseur des relations international. Un 
penseur "a la francaise"] ; Přel.: Markéta Brüstlová, Ondřej Švec.  

In: Filosofický časopis. - 54, 2006, č. 2, s. 163 - 176.  

 Raymond Aron jako teoretik mezinárodních vztahů. Kořeny jeho teorie a porovnání s 
teoriemi jeho předchůdců a současníků. Význam jeho chápání podstaty 
mezinárodních vztahů, vzniku konfliktů a nacionalismu pro dnešní politologicko-
sociologické chápání integrace a globalizace. CZ - cze: PA: bh/2006 
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005109 - ANAL 039103 

BARŠOVÁ, Andrea - BARŠA, Pavel 

Mezi asimilací a multikulturalismem : Západ si vyzkoušel oba extrémy, nyní hledá 
střední cestu.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 5, s. 6 - 9.   

 Hledání cest z problému etnické a kulturní různorodosti. Francouzský (asimilační) a 
britský (pluralistický) model a zkušenosti z jejich aplikace. Asimilacionismus a 
multikulturalismus jako excesívní směry a jejich překonávání. Komunitarismus, 
liberalismus. Občanská integrace. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005111 - ANAL 039105 

BÍLKOVÁ, Veronika 

OSN a budování míru - nové výzvy, staré přístupy? 

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 5, s. 26 - 28.  

 Prevence zejména periodicity konfliktů a snahy OSN. Vznik a podstata koncepce 
budování míru - peacebuilding. Vazba na příbuzné koncepce: udržování míru 
(peacekeeping) a preventivní diplomacie (preventive diplomacy). Operace OSN na 
budování míru. Komise OSN pro budování míru a výhled do budoucna. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005143 - ANAL 039124 

BUREŠ, Oldřich 

Privatizace operací na udržení míru.  

In: Mezinárodní vztahy. - 41, 2006, č. 2, s. 143 - 157, 2 tab., lit. 

s. 156 - 157.  

 Analýza výhod a nevýhod privatizace peacekeepingu (operace na udržení míru). 
Otázka schopnosti soukromých vojenských společností vykonávat některé z funkcí 
mezinárodních mírových sil tak, aby byly v souladu s primárními cíly OSN a otázka 
privatizace peacekeepingu jako alternativy pro zacelení soudobé propasti mezi 
očekáváními a schopnostmi mírových misí OSN. Problematika rozsahu privatizace 
peacekeepingu a její rizika. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005127 - ANAL 039120 

HASSNER, Pierre 

Raymond Aron a totalitarismus [[Název orig.] Raymond Aron et le totalitarisme] ; 
Přel. Josef Fulka.  

In: Filosofický časopis. - 54, 2006, č. 2, s. 177 - 182.  
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 Kritika totalitarismu jako ústřední bod Aronova myšlenkového i morálního postoje. 
Místo totalitarismu v dějinách 20. století. Prosazování nutnosti dialogu mezi dějinami 
a politikou. Srovnání komunismu a nacismu. Konfrontace abstraktních modelů a teorií 
s historickou skutečností. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005142 - ANAL 039123 

HÖNSCH, Michal 

Globálna chudoba a hlavné príčiny jej pretrvávania.  

In: Mezinárodní vztahy. - 41, 2006, č. 2, s. 71 - 95, 3 grafy, 4 tab., lit. s. 92 - 93.  

 Chudoba zůstává trvalým sociálním fenoménem. Vývoj globální chudoby v 
devadesátých letech. Identifikace hlavních příčin jejího přetrvávání. Podíl viny 
rozvojových států na vlastní zaostalosti a odpovědnost vyspělých států za přetrvávání 
chudoby. Argumenty, proč je důležité usilovat o snížení globální chudoby. 

CZ - sla: PA: bh/2006 

 

005141 - ANAL 039122 

KARLAS, Jan 

Mezinárodní organizace a přenos moci : Pravidla dělby moci v bezpečnostních 
organizacích.  

In: Mezinárodní vztahy. - 41, 2006, č. 2, s. 23 - 48, 3 tab., lit. s. 46 - 48.  

 Pravidla dělby moci v mezinárodních bezpečnostních organizacích. Popis a 
zhodnocení přenosu moci v bezpečnostním režimu OSN a NATO a ve Společné 
zahraniční a bezpečnostní politice EU. Hypotéza silného přenosu moci v OSN 
(nadnárodní režim) a slabého v NATO a v EU (mezivládní režimy). Následná analýza 
potvrdila tuto hypotézu a předložila i ojedinělý konceptuální a metodologický přístup 
k dané problematice. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

005110 - ANAL 039104 

MAREŠ, Miroslav 

Etnické a regionální strany v současné Evropě.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 5, s. 19 - 31.  

 Etnické a regionální zájmy jsou v Evropě důležitým politickým tématem na národní i 
mezinárodní úrovni. Jedním z činitelů prosazování etnických a regionálních zájmů 
jsou politické strany. Vymezení etnických a regionálních politických stran, jejich 
rozčlenění. Významné etnické a regionální politické strany v Evropě a sytém EU. 
Další formy prosazování regionálních a etnických zájmů a úloha politických stran 
v nich. CZ - cze: PA: bh/2006 
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005113 - ANAL 039107 

ŘEZANKOVÁ, Ivona 

Romská migrace v Evropě.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 5, s. 41 - 43.  

Rec. na : Roma Migration in Europa [Sborník] : Case Studies. - Münster : LIT, 2004. 
- 204 s. 

 Sborník je výsledkem mezinárodní spolupráce odborníků z ČR, Maďarska, 
Bulharska, Jugoslávie a Velké Británie. Jedná se o deset specializovaných statí s 
různými přístupy, metodologiemi a pramennými zdroji. Historický pohled na 
romskou migraci v moderním historickém regionu, rozsah a typy migrací, směry 
migračních vln a jejich příčiny. Migrační strategie a jejich variabilita 
v postkomunistické Evropě. Pohled západoevropských zemí na přijímání romských 
migrantů.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

005257 - ANAL 039517 

BRADÁČOVÁ, Isabela - KUČERA, Petr 

Optimalizace požárně nebezpečného prostoru haly s obalovými konstrukcemi z 
plastové fólie.  

In: Spektrum. - 5, 2005, č. 1 - 2, s. 9 - 13, 5 obr., 4 tab., lit. 8. 

 Lehké objekty kryté plášti z různých druhů textilie nebo plastů jsou využívány 
především pro skladování, sportovní a shromažďovací účely. Požárně bezpečnostní 
požadavky. Popis objektu. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005258 - ANAL 039518 

BULGAKOV, Y.F. - MOROZ, Oleg - KAVERA, A.L. - GORBYLYOVÁ, E.V. - 
BORSHCH, I.V. 

Development of a new method of inflammation prevention [Vývoj nové metody pro 
ochranu před vznícením].  

In: Spektrum. - 5, 2005, č. 1 - 2, s. 17 - 19, 5 obr., lit. 5 .  

 Existuje nedostatek protipožárních prostředků pro zabránění vznícení elektrického 
zařízení. Existují metody hašení požárů, které nejsou univerzální. Metoda je založena 
na schopnosti elektrických polí ovlivňovat plamen. Popis zařízení. Výzkumy a testy. 

CZ - eng: PA: ká/2006 
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005241 - ANAL 039506 

CHALUPA, Jiří 

Rakouská republika.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 17, 2 obr.  

 Charakteristika Rakouska. Forma vlády. Struktura civilního nouzového plánování 
(CNP). Úkoly a cíle CNP. Organizační struktura CNP. Záchranné složky. Spolkové 
operační středisko (BWZ). Civilně-vojenská spolupráce. Právní systém. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005242 - ANAL 039507 

FRANC, Richard 

Záchrana zraněného speleologa.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 16, 2 obr.  

 Česká speleologická společnost - Speleologická záchranná služba (SZS) 
zorganizovala na základě dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi MV-GŘ 
HZS ČR a SZS součinnostní výcvik na téma Záchrana zraněného speleologa. Popis 
podzemního prostoru. Cíl cvičení. Záchrana raněného speleologa. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005254 - ANAL 039514 

HOŠEK, Zdeněk 

Nový stavební zákon a související legislativní změny.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 10 - 12.  

 Dne 11.5.2006 byl v částce 63 Sbírky zákonů vyhlášen soubor zákonů, kterým se 
mění se mění dosavadní právní úprava v oblasti územního plánování a stavebního 
řádu. Jedná se především o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického  
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákon č. 186/2006 Sb., o 
změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o 
vyvlastnění. Hlavní principy a cíle nově přijaté právní úpravy. Související změny 
legislativy na úseku požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Změna 
zákona č. 239/200 Sb., o IZS  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005240 - ANAL 039505 

KARGEROVÁ, Jana - MAGASANIK, Jiří 

Vodní záchranáři v roce 2005.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 15, 1 obr.  
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Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK) je dobrovolné a 
nezávislé občanské sdružení. Členská základna. Propagace a popularizace VZS ČČK. 
Záchranná činnost. Spolupráce se složkami IZS. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005259 - ANAL 039519 

KVARČÁK, Miloš 

Hašení požárů směsných paliv.  

In: Spektrum. - 5, 2005, č. 1 - 2, s. 20 - 22, 1 obr., 4 tab., lit. 6 

 Směsi různorodých látek mají obvykle různé vlastnosti než látky samotné a z 
hlediska hašení může být tato změna velmi radikální. Týká se to i hašení pěnou, kdy 
se může provádět směsí kapalin, které mají polární a nepolární charakter. Vhodný 
výběr hasební látky a volba hasebního postupu. Obecné zásady při zásahu s pěnou na 
směsná paliva. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005262 - ANAL 039521 

LINHART, Petr 

Systém monitoringu CBRN látek a dalších nebezpečných škodlivin v rámci GŘ HZS 
ČR.  

In: Spektrum. - 5, 2005, č. 1 - 2, s. 25 - 27, 20 obr., 1 tab.  

 Monitoring nebezpečných škodlivin představuje velmi důležitý nástroj k ochraně 
obyvatelstva. Zneužity mohou být jak tzv. vojensky významné látky, tak ostatní 
toxické či radioaktivní substance. Důležité je provedení rychlé detekce, která je 
prvním předpokladem k minimalizaci následků použití a k ochraně obyvatelstva. 
Popis systému zabezpečení měření těchto látek v HZS ČR. Technické vybavení HZS 
ČR. Jednotlivé stupně speciálního průzkumu a monitorování (základní, střední a 
nejvyšší). 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005251 - ANAL 039511 

NEVRLÁ, Petra 

Využití programu APELL při zvyšování havarijní připravenosti.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 20 - 21, 1 graf, 1 obr., lit. 3.  

 Havarijní připravenost obyvatelstvo na vznik mimořádných událostí (přírodních i 
technologických) rozsáhlého charakteru představuje významnou součást problematiky 
havarijního a krizového plánování. Základní podmínky havarijní připravenosti. 
Spolupráce všech subjektů zainteresovaných v problematice havarijního a krizového 
plánování, zejména orgánů státní správy a samosprávy složek IZS, obyvatelstva, 
právnických osob a dalších nevládních organizací. Program APELL. Aplikace  
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programu v ČR. Možnosti implementace programu APELL v havarijním a krizovém 
plánování v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005255 - ANAL 039515 

NITRA, Josef 

Záchranáři a mimořádné události.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 5, 1 obr.  

Akce: Pyromeeting [Konference]. Praha (ČR), 16.05.2006-17.05.2006.  

 Likvidace následků přírodních katastrof a teroristické úkoly na londýnské metro 
patřily mezi nejzajímavější témata letošní konference Pyromeeting, která se 
uskutečnila ve dnech 16.-17.5.2006 v Praze. Konference byla rozčleněna do tří 
tématických bloků. První byl věnován připravenosti a logistice v návaznosti na velké 
mimořádné události ve světě. Další den jednání byl zahájen tématikou komunikačních 
systémů a systémů varování. Odpolední jednání se neslo v duchu záchrany osob a 
zvířat při mimořádných událostech. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005253 - ANAL 039513 

RÁŽOVÁ, Ljubica 

Rizika Národního muzea.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 14, 2 obr.  

 Zajištění bezpečnosti návštěvníků a i pracovníků Národního muzea. Současný stav 
objektu Národního muzea je z hlediska požární ochrany velmi problematický, 
především z důvodů absence požárních úseků a velmi členitého a rozsáhlého 
dispozičního řešení prostor. Výrazně jsou i omezeny možné přístupy a příjezdy pro 
požární techniku a v současné době je znemožněno vedení požárního zásahu 
z vnějšku budovy nebo dvorních prostor. Veškeré únikové cesty v objektu jsou 
nechráněné, jsou vybaveny nouzovým osvětlením. Opatření, která se musí koncepčně 
zpracovat.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005252 - ANAL 039512 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva v pobaltských zemích.  

In: 112. - 5, 2006, č. 6, s. 18 - 19, 2 obr.  

 Civilní ochrana v pobaltských zemích. Bezpečnostně – politická situace. Dokumenty, 
týkající se koncepce národní bezpečnost. Stanovení bezpečnostně-politických rizik. 
Organizace a řízení. Civilně nouzové plánování. Výkonné složky v rámci ochrany 
obyvatelstva ve všech třech státech je začleněna do systému záchranných služeb.  
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Ochranná infrastruktura. Legislativa a nejdůležitější zákony, týkající se ochrany 
obyvatelstva při mimořádných událostech. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

005267 - ANAL 039526 

URBAN, Rudolf - JANSA, Jaroslav - URBÁNEK, Jiří 

Možnosti nových informačních technologií pro krizový/nouzový management složek 
Integrovaného záchranného systému.  

In: Spektrum. - 5, 2005, č. 1 - 2, s. 35 - 37, lit. 8.  

 Nástroje pro zlepšení interoperability managementu a operability celého IZS ČR. 
Tyto nástroje spočívají v uplatnění vhodných technologických řetězců používajících 
vhodné informační a informatické systémy a zařízení. Výhody a nevýhody 
technologií, postupů a systémů WiFi, GPRS, WiMax, TCP/IP, IPv6, DVB-H a 
dalších. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


