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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

 

¶Název : Aplikace hry u závaţných ţivotních událostí u dětí a dospělých : 

Část 2. \\013311\ 

Odpovědnost : Jaroslava Raudenská, Martin Raudenský, Alena Javůrková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 11, č. 9 (2009), s. 13 - 18\\ 

 

Č. abstraktu : a047186 

 Text : Druhá část příspěvku o vyuţití hry v psychoterapii, první část 

in: Právo a rodina 8/2009. Uţití hry v psychoterapii v 80. a 90. létech 

20. století. Tradiční dětské hry, miniaturizace světa v hračkách, jimiţ 

se inspirovaly projektivní psychodiagnostické techniky. Výhody jejich 

uţití, přechod od diagnostické k psychoterapeutické práci. Herní terapie 

u jednotlivých klinických potíţí, klinická praxe. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Barriers to reasonable behavior \\012984\ 

Odpovědnost : Sara Schreiber 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 6 (2009), s. 22 - 27\\ 

  

Indexované poznámky : Bariéry slušného a racionálního chování 

 

Č. abstraktu : a046495 

 Text : K vývoji vědeckých poznatků o predispozicích fungování lidské 

psychiky, chování, poruch chování, sklonu k násilí, agresivitě a násilné 

kriminalitě. Z poznatků z oblasti neuropsychologie, genetiky a chemie a 

biologie lidského těla. Příklady některých výsledků laboratorních 

výzkumů. Pokročilé znalosti v těchto oblastech zdokonalují prevenci a 

objasňování příčin kriminality. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Brain Dysfunction and Community Violence in Patiens With Major 

Mental Illnes \\011871\ 

Odpovědnost : Wayne M. Dinn, David A. Gansler, Nancy Moczynski, Carl 

Fulwiler 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 2 (2009), s. 117 - 136, 

3 tab., lit. 103\\ 

  

Indexované poznámky : Porucha mozkové činnosti a násilné chování u váţně 

duševně nemocných pacientů 

 

Č. abstraktu : a045179 

 Text : Studie má za cíl zjistit, zda agresivní a násilné chování 

pacientů psychiatrie postiţených mozkovou dysfunkcí nesouvisí s jejich 

závislostí na návykových látkách. Porovnávání vzorku na psychiatrii 

hospitalizovaných pacientů s projevy násilného chování na veřejnosti s 

těmi, kteří se agresivně nechovají, z různých hledisek k mozkové 
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dysfunkci u obou skupin. Analýza výsledků ukazuje významně více případů 

agresivity a násilí u pacientů v souvislosti s uţíváním návykových látek, 

a také k téměř 4krát častějšímu poranění hlavy. Přehledy výsledků, 

diskuze. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Burnout syndrom aneb co má shořet, shoří? \\013434\ 

Odpovědnost : Tibor A. Brečka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 4, s. 34 - 35, 1 obr., lit. 5\\ 

Č. abstraktu : a047849 

 Text : Problematika burnout syndromu (syndrom vyhoření). Symptomy 

vyhoření podle Greenberga (1999). Pět stádií syndromu vyhoření. 

Zjišťování míry ohroţení syndromu vyhoření. Šest soporučení, jak se 

syndromu vyhoření vyhnout či ho zmírnit. Prevence syndromu vyhoření. 

Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : \The \\Challenge of Responding to People with Mental Illness: 

Police Officer Training and Special Programmes \\012638\ 

Odpovědnost : Arthur Lurigio, Angela Smith, Andrew Harris 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Journal\. - 81, č. 4 (2008, 2009), s. 295 - 322, 

lit. 60\\ 

   

Indexované poznámky : Problematika zacházení s mentálně nemocnými. 

Speciální programy výcviku policistů 

 

Č. abstraktu : a046439 

 Text : K zajištění řádného průběhu nakládání s váţně mentálně nemocnými 

v rámci systému trestního soudnictví. Poukazuje se přitom na skutečnost, 

ţe sluţby pro tyto osoby působí v těchto případech neefektivně nebo jsou 

nedostupné. Přístupy policie a výcvik specialistů. Příklady speciálních 

výcvikových programů z různých policejních oddělení v USA. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Co jsou zač čeští "ochránci národa a rasy"? \\012691\ 

Odpovědnost : Daniela Kramulová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Psychologie Dnes\. - 15, č. 6 (2009), s. 36 - 37\\ 

Č. abstraktu : a046632 

 Text : Názory psychologa S. Hubálka na sílící rasismus a neonacismus v 

ČR. Psychologické charakteristiky osob s autoritářskými a 

antidemokratickými postoji. Motivace útoků. Výchova k nenásilí. Útoky pro 

romské komunitě, příčiny. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

¶Název : Devátý svetový kongres biologickej psychiatrie - problematika 

závislostí \\013375\ 

Odpovědnost : Vladimír Novotný 
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Konference  : Biologická psychiatrie - problematika závislostí (2009 : 

Paříţ, Francie) 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 3 (2009), s. 188 - 

190\\ 

  

Recenze akce       : Biologická psychiatrie - problematika závislostí 

(2009 : Paříţ) 

Č. abstraktu : a047824 

 Text : Ve dnech 28.6.-2.7.2009 proběhl v Paříţi 9. světový kongres 

biologické psychiatrie. Nové typy závislostí. Výtahy z referátů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : \The \\Development of Deviant Behavior, its Self-regulation 

\\013250\ 

Odpovědnost : Marc Le Blanc 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform\. - 92, č. 

2 - 3 (2009), s. 117 - 136, 4 obr., 1 tab., lit. s. 135 - 136\\ 

  

Indexované poznámky : Vývoj deviantního chování, jeho samoregulace 

 

Č. abstraktu : a046145 

 Text : Předkládáme teorii vývoje syndromu deviantního chování na základě 

empirického výzkumu, který tuto teorii potvrdil. Sféra deviantního 

chování je vymezena ve čtyřech kategoriích (otevřené chování, latentní 

chování, konflikt s autoritami, bezohledné chování) a dvanácti formách 

deviantního chování. Její průběh je charakterizován pomocí 

kvantitativních a kvalitativních mechanismů a trajektorií. Vývojový 

proces deviantního chování je chápán jako samoregulační proces z hlediska 

vývojové psychologie. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Duševní a behaviorální poruchy v důsledku vazebního uvěznění u 

poruch osobnosti a osob závislých na psychoaktivních látkách (kazuistiky 

z forenzní psychiatrické a psychologické praxe) \\012528\ 

Odpovědnost : I. Ţukov, S. Fischer, R. Ptáček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 1 (2009), s. 23 - 

38, lit. 18\\ 

  

Č. abstraktu : a046943 

 Text : Problematika duševních poruch a poruch chování, k jejichţ vzniku 

a rozvoji dochází v důsledku vazebního uvěznění. Vazba znamená značnou 

zátěţ, vyplývající zejména ze stresu a strádání v důsledku nemoţnosti 

uspokojovat fyziologické a psychické potřeby. Osoby závislé na 

psychoaktivních látkách bývají ve většině případů i poruchami osobnosti. 

Reakce na zátěţové situace vyplývající z vazebního uvěznění. Typický 

průběh krize a jeho etapy. Vybrané duševní a behaviorální poruchy jako 

důsledek selhávání adaptačních mechanismů. Závěr. 

¶Název : Eignung von Hunden als polizeiliche Vernehmungsbegleithunde : 

Entwicklung und Durchführung eines Tests zur Beurteilung \\013076\ 

Odpovědnost : Alexandra Knipf, Esther Schalke, Hansjoachim Hackbarth 
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Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei und Wissenschaft\. - 2009, č. 3, s. 43 - 54, 6 obr., 

lit. s. 53 - 54\\ 

  

Indexované poznámky : Vhodnost pouţití psů jako psychologického prvku při 

výslechu dětí. Vypracování a provedení testu 

 

Č. abstraktu : a046131 

 Text : Při výslechu dětí nebo mladistvých, kteří se stali obětí špatného 

zacházení nebo pohlavního zneuţívání, začala německá policie pouţívat 

psy, kteří jsou pro děti psychickou podporou a usnadňují tak vyšetřování. 

(Terapii pomocí zvířat pouţil jiţ v 60.letech americký dětský psychiatr 

B.Levinson.) Popis experimentu, metod a testů. Výsledky testů a diskuse. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Graffiti: Co vede ruku sprejerů? \\011912\ 

Odpovědnost : Alena Kajanová, Klára Jersáková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Psychologie Dnes\. - 15, č. 2 (2009), s. 34 - 37\\ 

  

Č. abstraktu : a042997 

 Text : Graffiti jako rozporuplný fenomén dnešní doby. Motivace k 

takovéto tvorbě, její posuzování. Legislativa. Výzkum prováděný mezi 

writery v Českých Budějovicích. Nejsilnější důvody pro tvorbu graffiti z 

pohledu sprejerů. Názory rodičů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

¶Název : "Heimweh und Verbrechen" - ein Beitrag von Karl Jaspers zur 

Kriminalpsychologie \\012518\ 

Odpovědnost : Sonja Maria Bachhiesl 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Archiv für Kriminologie\. - 223, č. 3 - 4 (2009), s. 98 - 107, 

lit. 33\\ 

  

Indexované poznámky : "Stesk po domově a zločin" - příspěvek Karla 

Jasperse ke kriminologické psychologii 

 

Č. abstraktu : a046094 

 Text : Disertační práce Karla Jasperse (1883 - 1969) je i po sto letech 

stále hodna pozornosti. Zločiny ve venkovském prostředí, které Jaspers 

popisuje, se v této formě dnes jiţ nevyskytují a samotná venkovská 

kultura zcela zanikla, ale přesto najdeme v Jaspersově díle úvahy, které 

mohou být významné pro vysvětlení dnešních potenciálů konfliktů a násilí 

a v nich zakořeněné kriminality. Dříve to byla touha po domově, dnes je 

to jakýsi fenomén vykořenění, ztroskotání. V obou případech hraje ovšem 

roli nedostatečná schopnost adaptace jakoţto motivace zločinu. Jaspersův 

spis můţe poslouţit jako příklad toho, ţe určitá témata v kriminologické 

rozpravě jsou - přes všechny terminologické a metodické změny - stále 

aktuální. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 
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¶Název : Invektivy a otázky vůči znalcům v pedopsychologické expertíze 

\\012883\ 

Odpovědnost : Tomáš Novák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 11, č. 7 (2009), s. 9 - 10\\ 

  

Č. abstraktu : a047109 

 Text : Znalecký posudek jako důleţitý důkaz v rozvodových přích o 

svěření dítěte na dobu po rozvodu. Psychologické projevy nespokojenosti 

se znaleckým posudkem, odkrývání obranných mechanismů osobnosti ve sporu 

o děti, reakce verbální, písemné reakce, invektivy a útoky rodičů vůči 

znalcům a psychologům bez relevantních důkazů. Zkušenosti odborníků, 

psychiatričky R. Coupalové a psycholoţky J. Koluchové v pedopsychiatrické 

analýze o měnícím se chování rodičů ve sporech o dítě od šedesátých let 

minulého století. 

  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Kam s ním? \\012809\ 

Odpovědnost : Vanda Gradková 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 11, č. 6 (2009), s. 22 - 23\\ 

 

Č. abstraktu : a047080 

 Text : Ţáci se syndromem ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder 

- porucha pozornosti s hyperaktivitou). Vyskytuje se u nás v rozmezí 3  

 Text :  - 10  

 Text :  dětí školního věku, syndrom ovlivňuje chování ve škole, u 

chlapců výskyt poruch častější. Děti s výchovnými problémy jsou častými 

klienty oddělení sociálně-právní ochrany dětí a zde kurátorů pro mládeţ. 

Postupy práce s rodiči a doporučení ze strany odborných pracovníků, orgán 

sociálně právní ochrany dětí nápomocný rodičům i škole. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : Komunikace s duševně narušeným jedincem \\011653\ 

Odpovědnost : Jitka Veselá, Tibor A. Brečka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2008, č. 6, s. 34 - 36, 2 obr., lit. 3\\ 

Č. abstraktu : a045869 

 Text : Při plnění sluţebních povinností se příslušníci jednotek 

integrovaného záchranného systému setkávají se širokou paletou různých 

událostí a s nimi spojených osob. Pojem "duševně narušený jedinec". 

Neurotické poruchy. Mentální retardace. Orientační kritéria pro odhad 

duševního zdraví (dle Čírtkové). Součástí komunikace je její nonverbální 

sloţka, která bývá právě u duševně narušených lidí specifická. Doporučení 

pro komunikace s duševně narušeným jedincem. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Lékaři primární péče v kontaktu s oběťmi trestných činů 

\\012513\ 

Odpovědnost : Ludmila Čírtková 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - 2009, č. 1, s. 6 - 8\\ 

Č. abstraktu : a046628 

 Text : Diferencovaný pohled na problematiku kontaktů lékařů s oběťmi 

trestných činů. Co očekávají oběti od policistů a pravděpodobně i od 

lékařů. Obecná doporučení pro první kontakt a komunikaci v ordinaci. 

Typologie obětí. Oběti s akutními a odloţenými následky viktimizace. 

Zranitelné oběti. Vhodný přístup ke specifickým pacientům. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

¶Název : Neurotické krádeţe u dětí \\012055\ 

Odpovědnost : Tomáš Novák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 11, č. 3 (2009), s. 11 - 14\\ 

Č. abstraktu : a045535 

 Text : Krádeţe dětí jako nejčastější porucha chování. Krádeţe téţ v 

normální, mravně nenarušené dětské populaci. Odlišení substituční, tzv. 

neurotické krádeţe a poruch chování dětí vlivem chyb ve výchově v rodině. 

Příklady, omyly dospělých v daných situacích, pozitivní efekt podrobné 

anamnézy a poznání situace dítěte v rodině i ve škole. Nejčastější důvody 

krádeţí dětí, postupy psychologů, úspěšné léčebné zásahy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Personality Prototypes in Adult Offenders \\012892\ 

Odpovědnost : Phylipp Yorck Herzberg, Jürgen Hoyer 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 3 (2009), s. 259 - 274, 

1 obr., 2 tab., lit. 30\\ 

  

Indexované poznámky : Osobnostní modely dospělých pachatelů 

 

Č. abstraktu : a046483 

Text : Sestavení modelu osobnosti dospělých pachatelů trestné činnosti 

podle 5 základních hledisek. Dvě fáze modelu (ze vzorku 91 a poté 102 

pachatelů), jejich analýza a porovnání výsledků obou studií. Tabulkové 

přehledy a diskuze. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

¶Název : Post-shooting trauma \\012135\ 

Odpovědnost : Tibor A. Břečka, Adéla Lejsková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 1, s. 26 - 27, 3 obr., lit. 2\\ 

Č. abstraktu : a046849 

 Text : Problematika uţití střelné zbraně z hlediska psychologie. 

Posttraumatické reakce po pouţití střelné zbraně dle L. Čírtkové. Termín 

"Post-shooting". K problematice post-shooting traumatu bylo v období od 

ledna do března 2008 provedeno výzkumné šetření zaměřené na zkoumání a 

porozumění psychické situace, ve které se jedinec nachází po pouţití 

střelné zbraně. Zkušenosti z praxe. Střelecká příprava policistů. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Posttraumatische Belastungsstörung bei Frauen und Kindern nach 

häuslicher Gewalt : Ergebnisse einer empirischen Untersuchung \\013075\ 

Odpovědnost : Annette Gomolla 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei und Wissenschaft\. - 2009, č. 3, s. 27 - 42, 7 tab., 

lit. s. 38 - 39\\ 

  

Indexované poznámky : Posttraumatická stresová porucha u ţen a dětí po 

domácím násilí. Výsledky empirické studie 

  

Č. abstraktu : a046130 

 Text : Pojmem domácí násilí se zpravidla označuje fyzické násilí proti 

ţivotnímu partnerovi, většinou ze strany muţů proti ţenám. Míra domácího 

násilí vytváří stresovou situaci také pro děti ţijící v rodině. Studie se 

soustřeďuje především na následky domácího násilí pro ţeny a děti, 

zvláště na posttraumatickou stresovou poruchu a různé faktory, které 

posttraumatickou situaci ovlivňují. Průzkum byl proveden u 27 ţen a 47 

dětí, které byly několik let vystaveny fyzickému domácímu násilí. 

Výsledky průzkumu. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Posudzovanie vierohodnosti výpovede (prejavov) osôb ako 

psychologický problém \\011636\ 

Odpovědnost : Ondrej Kubík, Peter Polák 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 60, č. 11 (2008), s. 1585 - 1590\\ 

Č. abstraktu : a045703 

 Text : Posuzování věrohodnosti projevů osob je sloţitým psychologickým a 

interdisciplinárním problémem. Propojenost této problematiky s právem - 

hodnocení výpovědi vyslýchaných osob. Psychologické problémy při 

konstruování věrohodnosti - indikátory (ne)věrohodnosti, postupy a metody 

samotného psychologického hodnocení věrohodnosti. Lhaní a jeho příčiny. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Psychopathology of Sex Offenders \\012977\ 

Odpovědnost : Holly A. Miller, Kim Turner, Craig E. Henderson 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 8 (2009), s. 778 - 792, 

1 obr., 4 tab., lit. 49\\ 

  

Indexované poznámky : Psychopatologie pachatelů sexuální kriminality 

 

Č. abstraktu : a046491 

 Text : Problematika pachatelů s psychopatickými rysy osobnosti, 

vězněných za sexuální kriminalitu. Charakteristika osobnosti u těchto 

muţů a ţen podle metody LPA. Mezi 4 základní zkoumané typy patří 

psychopati a závislí na drogách a alkoholu. Informace k autorům a 

výsledkům předchozích studií. Zkoumání efektivnosti programů 

penitenciární výchovy a léčby u muţů a ţen. Typologie a psychopatologie 

pachatelek sexuální kriminality. Postup výzkumné práce, přehledy výsledků 

a diskuze. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 
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¶Název : S nosy jako Pinocchio \\011763\ 

Odpovědnost : Petr Němec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Ekonom\. - 53, č. 2 (2009), s. 62 - 63\\ 

Č. abstraktu : a045754 

 Text : Komunikace mezi lidmi a lhaní. Lhaní jako její přirozená součást. 

Jeho výskyt, některé jevy, jeţ lhaní usnadňují (např. elektronická 

komunikace). Odhalování lhaní v komunikaci pomocí určitých indikátorů 

chování. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/xx 

  

  

¶Název : Správa z konferencie - 19. výročného sympózia americkej akadémie 

adiktívnej psychiatrie \\012532\ 

Odpovědnost : Eduard Višňovský 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 1 (2009), s. 61 - 

62\\ 

  

Recenze akce       : Konference (2008 : Florida) 

  

Č. abstraktu : a046947 

 Text : Sympózium americké akademie adiktologické psychiatrie se konala 

ve dnech 4.-7.12.2008 na Floridě v USA. Program konference. Výtahy z 

některých referátů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

 

¶Název : Stresové faktory bojových modelových situací \\012013\ 

Odpovědnost : Matěj Novák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 1 (2009), s. 44 - 49, 4 obr., 

lit. 18\\ 

Č. abstraktu : a045979 

 Text : Psychologické aspekty modelových situací v kurzu ZOP. Aspekt 

emocionálního vypětí, které vyvolává tzv. stresovou poplachovou reakci. 

Stres působí jako významný faktor, ovlivňující míru uplatnění, znalostí a 

dovedností v praktickém řešení bojové modelové situaci. Výuka taktiky a 

nácviku, která se zaměřuje do dvou oblastí. V prvním případě se orientuje 

na vytváření stresorů při nácviku a ve druhém je kladen důraz na nácvik 

dovedností, směřujících k ovlivnění psychického stavu protivníka. 

Modelování bojových situací - kasuistiky. Stresová poplachová reakce. 

Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Vybrané problémy z forenzní psychologie \\012628\ 

Odpovědnost : Stanislav Nečas 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 1 (2009), s. 97 - 106, lit. 

20\\ 

Č. abstraktu : a046324 

 Text : Forenzní psychologie a její odvětví: kriminalistická, soudní, 

penitenciární, postpenitenciární, kriminologická. Psychologie výslechu a 

interakce při výslechu. Psychologie výpovědi a specifika výpovědí dětí a 
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mladistvých. Problém věrohodnosti. Psychologické aspekty kriminálního 

chování. Problematika perspektiv resocializace. Některé zvláštní metody 

forenzní praxe (hypnóza, detektor lţi, psychofarmaka). Psychologický 

znalecký posudek. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Zvláštnosti viktimizace u trestných činů z nenávisti \\011816\ 

Odpovědnost : Ludmila Čírtková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - 17, č. 4 (2008), s. 3 - 7\\ 

Č. abstraktu : a042990 

 Text : V příspěvku se autorka zamýšlí nad zvláštnostmi viktimizace u 

trestných činů páchaných z nenávisti (hate crimes). Odpovídá na otázku, v 

čem spočívají specifika viktimizace u těchto trestných činů a zda je 

viktimizace u trestných činů z nenávisti potenciálně rizikovější. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

¶Název : Accuracy AICS a Remington 700 \\012855\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 7 (2009), s. 68 - 73, 12 obr.\\ 

Č. abstraktu : a047087 

 Text : Odstřelovačské pušky Remington 700 a úspěšné britské 

odstřelovačky Accuracy, dvě prakticky konkurenční zbraně společnost 

Accuracy International z Portsmouthu spojila a vznikla zbraň s pověstí 

absolutní špičky, s postem světové "sluţební jedničky" mezi armádními a 

policejními odstřelovacími puškami. Konstrukce, historie vývoje zbraně, 

výstroj, vybavení, kontakt na dodavatele. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Airsoft dnes \\013400\ 

Odpovědnost : Jan Tetřev 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 9 (2009), s. 26 - 27, 6 obr\\ 

Č. abstraktu : a047835 

 Text : Airsoftové zbraně. V současnosti existují tři kategorie 

airsoftových zbraní. Střelivo. Upgrade znamení především zvětšení výkonu 

zbraně, a tím energie střely. Zákon je k hráčům airsoftu poměrně tvrdý, 

protoţe na airsoftové zbraně se hledí jako na jiné zbraně kategorie D, 

které lze získat aţ od 18 let. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Airsoft dnes a u nás. \\012051\ 

Odpovědnost : Jan Tetřev 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 3 (2009), s. 26 - 27, 5 obr.\\ 

Č. abstraktu : a045531 
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 Text : Předváděcí akce airsoftových zbraní firmy Bohemia Air Soft na 

střelnici v Přelouči. Majitel firmy Ing. Jan Šulc a jeho zkušenosti od 

prvopočátků airsoftu na české půdě. Obdoba ostrých zbraní, tuning, 

střelivo. Osvědčené i nové typy značkových zbraní, distribuční kanály 

napodobenin, obchod přes internet. Hráči airsoftu a zákon. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Airsoftové jednotky: 101st Screaming Eagles Club CZ \\013418\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 10 (2009), s. 58 - 59, 6 obr\\ 

Č. abstraktu : a047632 

 Text : Počátky vzniku 101st Screaming Eagles Club CZ (101st SEC CZ) 

sahají do dob, kdy slova jako airsoft nebo AEG patřila mezi pojmy zcela 

neznámé. Skupinu lidí, v čele se současným velitelem, spojil zájem o 

vojenství, ze kterého se později vyvinula současná podoba jednotky. 

Příslušníci uţívají originální výstroj odpovídající standardům Americké 

armády v letech 2000 - 2005. Výzbroj, vybavení, výstroj. Nábor členů, 3. 

ročník Military setkání a další informace na odkazovaných webových 

stránkách a kontaktech. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Aţ se tobě třásti bude ruka... \\013390\ 

Odpovědnost : Michal Suchomel 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 8 (2009), s. 38 - 39, 6 obr\\ 

Č. abstraktu : a047616 

 Text : Absolutní kontrola nad zbraní během střelby je podmíněna dokonale 

pevnou rukou. Nejen odstřelovači se snaţí vyřešit svůj případný 

nedostatek vhodnou oporou, řešením je výrobek k tomu určený - dvojnoţka. 

Nejznámější ověřené značky jsou Harris a Versa-Pod, představení 

sortimentu, moţnost nastavení délky, náklon, klouby dvounoţek. 

Fotodokumentace, testy, odkaz na webové stránky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : BestPatron GRIP : Jak odstranit pocení rukou a mít jistý úchop 

\\013340\ 

Odpovědnost : Michal Vavrečka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 9 (2009), s. 16 - 18, 14 fot., 1 

tab\\ 

Č. abstraktu : a047199 

 Text : BestPatron Grip je přípravek pro sportovní střelbu, zabraňuje 

pocení rukou a zajišťuje kvalitní úchop. Tréma jako nejčastější příčina 

pocení rukou, uţití přípravku, jednoznačné výhody a nevýhody v podobě 

nebezpečí zanesení nečistot na/do zbraně, srovnání s horolezeckým 

magnéziem, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : CZ 75 P - 07 DUTY \\012162\ 

Odpovědnost : Martin Helebrant 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 4 (2009), s. 6 - 11, 8 obr., 4 tab\\ 

Č. abstraktu : a045559 

 Text : Česká zbrojovka v Uherském Brodě představila v lednu 2009 na Shot 

Show a v březnu 2009 na veletrhu IWA v Norimberku novou sluţební pistoli 

CZ 75 P - 07 DUTY. Odlišná konstrukce, uţivatelský komfort, technické 

údaje, schéma, porovnávací tabulky, testy. Rozhovor s vedoucím 

konstruktérem Ivanem Filkou o vývoji nové pistole. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

 

¶Název : CZ 97 - první uherskobrodská pětačtyřicítka \\011999\ 

Odpovědnost : Ivan Doleţálek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 3 (2009), s. 30 - 33, 7 obr.\\ 

Č. abstraktu : a045521 

 Text : Pistole CZ 97 v ráţi 45, vyrobená v České republice, určená 

především jako zbraň sluţební. Varianty zbraně ze zbrojovky v Uherském 

Brodě. Popis zbraně, náboje, parametry, ocenění. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : CZ Skorpion EVO III \\013391\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 8 (2009), s. 41, 1 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a047617 

 Text : Česká zbrojovka Uherský Brod připravuje nástupce slavného 

Škorpionu. Na rozdíl od "prapředka" Sa vz. 61 ráţe 7, 65 mm Browning je 

nový Skorpion třetí generace na náboj 9 mm Luger, avšak s moţností 

jednoduché konverze na ještě výkonnější 40 SaW. CZ Skorpion EVO III se 

představil poprvé na veletrhu IDET v Brně v letošním roce 2009. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Červená CZ 75 Compact Police : Nová tréninková verze policejní 

zbraně pro sluţební výcviky \\012295\ 

Odpovědnost : Jan Skřivánek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 5 (2009), s. 64 - 66, 8 obr\\ 

Č. abstraktu : a045586 

 Text : Tzv. "červená číza" vznikala v těsné kooperaci s instruktory CZ 

Shooting Academy a zapadá do stále širšího výcvikového programu České 

zbrojovky pro reálnou přípravu ozbrojených sborů. Signální barva 

sluţebních zbraní pro taktický výcvik příslušníků ozbrojených sloţek s 

omezením veškerých rizik i organizačních problémů. Popis, parametry. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : ČZ 82/83 : Ve stínu moderny \\013431\ 

Odpovědnost : Aleš Vondráček 

Autor       : Vondráček, Aleš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 10 (2009), s. 50 - 56, 12 obr\\ 
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Č. abstraktu : a047638 

 Text : Samonabíjecí pistole s dynamickým závěrem ČZ 83 je jiţ za zenitem 

a přestoţe se stále vyrábí, je jiţ ve stínu modernějších zbraní. Výrobcem 

je zbrojovka v Uherském Brodě, jde o vojenskou variantu vz. 82. Pistole 

vojenské i civilní, přestoţe méně známé a oblíbené neţ legendární ČZ 

75/85 jsou podnes zajímavostí. Vývoj, historie výroby těchto modelů, 

modifikované náboje, konstrukce, vybavení, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

 

¶Název : Elektroimpulsgeräte : In Fachkreisen umstritten \\011905\ 

Odpovědnost : Michael Zeyn 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 1 (2009), s. 22 - 25, 1 obr\\ 

  

Indexované poznámky : Elekroimpulsní prostředky. Odborníci mají 

pochybnosti 

 

Č. abstraktu : a045788 

 Text : Elektrošoky nebo elektrické impulsní nástroje jsou ručními 

zbraněmi pouţívanými na obranu. Patří mezi neusmrcující zbraně. Podle 

zákona o zbraních a střelivu patří mezi zakázané předměty. Podle 

odborníků se jedná o spornou záleţitost, ostré spory se vedou především o 

distanční vzdálenost od zasahované osoby (kontaktní a distanční tasery). 

Základní charakteristika těchto prostředků, jejich účinnost, základní 

typy, vývoj taseru. kritika jejich pouţívání. Moţné pouţití policií. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

¶Název : Estimating Projectile Perpendicular Impact Velocity on Metal 

Sheet Targets from the Shape of the Target Hole \\011892\ 

Odpovědnost : Tsadok Tsach, Eliezer Landau, Yaron Shor, Nikolai Volkov, 

Alan Chaikovsky 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 1 (2009), s. 77 - 83, 8 

obr., 2 tab., lit. 19\\ 

  

 Indexované poznámky : Měření kolmé nárazové rychlosti projektilu podle 

otvoru v kovovém terči 

  

Č. abstraktu : a046035 

 Text : Z pušky M-16A1 ráţe 5,56 mm byla vypálena série cvičných střel na 

kovový terč o tloušťce 1 mm. Rychlost střely byla měřena ještě před 

zásahem terče. Naměřené hodnoty se pohybovaly od 400 do 900 m/sec. 

Vlastnosti otvoru v terči byly vyjádřeny pomocí matematických rovnic. Z 

rovnice je moţno určit rychlost projektilu v okamţiku, kdy zasáhl terč. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Evropské vojenské revolvery \\011714\ 

Odpovědnost : Jan Tetřev, Jana Procházková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 1 (2009), s. 43 - 56, 30 obr.\\ 

  

Č. abstraktu : a045483 
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 Text : Evropské vojenské revolvery druhé poloviny devatenáctého století, 

obrazová dokumentace, popis a vyuţití těchto zbraní v ozbrojených 

sloţkách v tehdejším Rakousku-Uhersku, Německu, Francii, Černé Hoře, 

Itálii, Rusku, Bulharsku, Švédsku, Norsku a Španělsku. 

Zdroj : 011714 

  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : Hledači spící smrti : Pyrotechnici v akci \\012804\ 

Odpovědnost : Jiří Knotek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 7 (2009), s. 91 - 93, 13 s.\\ 

  

Č. abstraktu : a047076 

 Text : Kaţdým rokem uvolňuje prostřednictvím různých dotačních programů 

zaměřených na péči o přírodu několik miliard korun především Ministerstvo 

ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství. K nejvýznamnějším 

programům patří operační program Ţivotní prostředí, Program rozvoje 

venkova, program péče o krajinu. Bliţší informace rozdělené do pěti 

hlavních kapitol, uvádějící mimo jiné konkrétní opatření v oblastech: 

lesní i nelesní ekosystémy, voda, osvěta a vzdělání, podkladové 

materiály. Přehled vhodných opatření na webových stránkách - odkaz. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Hornady Critical Defense \\012873\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 7 (2009), s. 19, 4 obr.\\ 

  

Č. abstraktu : a047102 

 Text : Firma Hornady v roce 2009 představila na Shot Show novou střelu 

Critical Defense, která je přednostně určena k sebeobranným účelům pro 

civilisty. Plast v čele dutiny a další specifika nové střely, 

minimalizovaný záblesk při výstřelu, střela se deformuje řízeně. Na trhu 

ráţe 9 mm Luger, 9 mm Browning krátký a 38 Special. V USA nové střely 

otestované a v prodeji. V ČR jsou tyto střely, označené v zákoně jako 

šokové, zakázány. 

  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

 

  

¶Název : Jak se točí DUTY \\012803\ 

Odpovědnost : Ivan Konečný 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 7 (2009), s. 65 - 67, 11 s.\\ 

  

Č. abstraktu : a047075 

 Text : Nová pistole CZ 75 P - 07, pojmenovaná výrobcem DUTY - v překladu 

vzdáleně "sluţební". Zbraň pochází z dílny uherskobrodské zbrojovky, po 

letošním uvedení na trh se setkala s velmi příznivým ohlasem. Ke 

zviditelnění této, dle většiny názorů povedené sluţební zbraně, má 

poslouţit také marketingový projekt - reklamní snímek DUTY for DUTY. 

Popis konstrukce zbraně, ovládací prvky. Popis realizace ojedinělého 

reklamního snímku, film měl dotyčnou zbraň doprovázet v rámci 
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norimberského veletrhu IWA při jejím oficiálním "evropském" uvedení. 

Odkaz na stránky České zbrojovky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : JPX Jet Protection : Nová dimenze humánní sebeobrany \\012678\ 

Odpovědnost : Robert Čadek 

Autor       : Čadek, Robert 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 6 (2009), s. 10 - 12, 4 obr\\ 

Č. abstraktu : a047053 

 Text : Dvouranová neletální pistole, vyvinutá Švýcarskou firmou Piexon. 

Volně prodejná zbraň a její testování v ČR. Účinná látka tekuté střely je 

z dráţdivého OC (oleoresin capsicum). Srovnání pistole s tekutou střelou 

a s ochrannými spreji. V ČR JPX Jet Protector zařazen mezi zbraně 

kategorie D, tedy volně prodejné od 18 let. Technické údaje, testy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Kategorizace maskovaných zbraní \\013471\ 

Odpovědnost : Tomáš Pospíšil 

Autor       : Pospíšil, Tomáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 10 (2009), s. 70 - 71, 6 obr\\ 

Č. abstraktu : a047653 

 Text : Maskované zbraně, jejich výroba a úprava, aby skryly svůj vzhled 

a tedy účel. Nazývají se téţ zbraně zákeřné a jejich kategorie A je v ČR 

uzákoněna a zakázána podle ş 4 zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních. Zbraně 

chladné, popis úpravy běţných nástrojů, prsteny, téţ tzv. dozorcovské 

prsteny, skryté noţe a dýky, vrhací nástroje, boxery, břitvy, nunčaky. 

Zbraně střelné v tuţkách, dýmkách, opaskových přezkách, sponách, holích. 

Výbušné systémy, rozněcovače, nástraţné výbušné systémy, další úkryty 

zbraní. Popis, fotodokumentace. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Kdyţ mozek vypne, aneb náhodný výstřel \\013421\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 10 (2009), s. 29 - 31, 7 obr\\ 

Č. abstraktu : a047635 

 Text : Náhodný, nebo nechtěný výstřel, definováno jako výstřel ze 

střelné zbraně, který střelec neměl v úmyslu a který ve většině případů 

není veden směrem, kterým střelec jiţ střílel (tedy na terč), nebo chtěl 

střílet. Základní pravidla při pouţívání střelných zbraní pro vyloučení 

takové situace, největší vlivy, kdy dochází k danému selhání. Konkrétní 

příklady náhodných výstřelů ze zkušeností střelců. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Mossberg 930 SPX: Nový "automat" z osvědčeného zdroje \\012545\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 6 (2009), s. 68 - 73, 11 obr\\ 
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Č. abstraktu : a047027 

 Text : Novinka zbrojovky Mossberg, mimo opakovacích nyní i samonabíjecí 

brokovnice a jejich modelová řada "930 Autoloader". V rámci řady zavedeny 

téţ bojové varianty, jednou z nich novinka roku 2008 - taktický brokový 

"automat" 930 SPX. Zbraň nachází opodstatnění v ozbrojených sloţkách, 

zejména při současných konfliktech s teroristy. Konstrukce, technické 

údaje, testy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Náboj 7, 92 x 33 kurz \\013359\ 

Odpovědnost : Jaroslav Krejčí 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 8 (2009), s. 84 - 85, 4 obr., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a047610 

 Text : Legendární náboj středního balistického výkonu 7, 92 x 33 kurz (8 

x 33) byl vyvinut v Německu firmou Polte Magdeburg a k oficiálním 

zkouškám byl předloţen v roce 1939. Předcházela mu léta zkoušek, vývojem 

zbraní se zabývaly firmy Haenel a Walther. Do výzbroje německé armády 

byly zavedeny útočná puška MP 43 (Sturmgewer 44) a samonabíjecí puška pro 

Volkssturm VG 45. Výrobci v době druhé světové války. Náboje od válečného 

provedení s nábojnicí ocelově lakovanou se střelou plátovanou tombakem aţ 

po nově vyráběné náboje 8 x 33 od německých výrobců. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Náboj 7.62 X 39 vzor 43 : Test jeho průbojnosti \\013090\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 8 (2009), s. 32 - 35, 7 obr.\\ 

Č. abstraktu : a047152 

 Text : Základní zbraní ozbrojených sloţek ČR, armády, policie a dalších 

ozbrojených sborů je stále útočná puška s armádním označením samopal VZ 

58. Od roku 2003 nová samonabíjecí verze s označením CZH 2003 S. Ostré i 

výcvikové náboje, náboje s běţnými i speciálními střelami, mezi něţ patří 

náboj 7.62 mm, svítící náboj VZ 43 (7.62 - SV 43). Testy, srovnávání 

průbojnosti, fotodokumentace. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Nebezpečí akustických zbraní \\012737\ 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 6 (2009), s. 12, 1 obr., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a046995 

 Text : Akustické zbraně (startovací, poplašné, salutní ...) a plynovky 

seřadí do kategorie zbraní "méně neţ smrtící". Zákony na ně pohlíţejí 

benevolentněji neţ na "ostré" palné zbraně. Zkoumání účinnosti 

akustických zbraní. Akustická nábojka. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Německé policejní pistole - příklon k plastu \\012871\ 

Odpovědnost : Přemysl Liška 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 7 (2009), s. 8 - 13, 17 obr., 4 

tab.\\ 

Č. abstraktu : a047100 

 Text : Spolková republika Německo má kromě "federální" Spolkové policie 

vlastní, na centru víceméně nezávislou policii v kaţdé ze současných 

šestnácti spolkových zemí. Ty přistupují k vyzbrojování policistů do 

značné míry podle svého uváţení. Nahlédnutí do vývoje vyzbrojování v 

někdejším Západním Německu, které ovlivnilo vyzbrojování policejních 

sborů aţ do dnešních dnů. Vyzbrojování USA, Velké Británie a Francie po 

druhé světové válce zejména pistolemi Walther PP a PPK v ráţi 7,65 mm 

Browning. Zbrojovky a jejich produkty po padesátých letech v Německu, 

vyzbrojování samostatné německé policie a výroba nových typů pistolí pro 

policejní sbory. Typové označení, směrnice, současné policejní pistole, 

pouţití plastů ve výrobě zbraní namísto zastaralých slitin hliníku a 

oceli. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

 

  

¶Název : Nerez, hliník, plast, titan \\012744\ 

Odpovědnost : Martin Helebrant 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 6 (2009), s. 26 - 27, 4 obr., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a047202 

 Text : Revolvery jsou jedním z nejstarších typů moderních krátkých 

palných zbraní. Technická data revolveru Ruger LCR. Charakteristika a 

popis revolveru. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Nesmrtící granáty \\012682\ 

Odpovědnost : Ivan Chludil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 6 (2009), s. 88, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a047057 

 Text : Výzbroj a výstroj airsoftových bojovníků je doplněna modely 

ručních granátů, které fungují podobně věrohodně a zároveň bezpečně. Na 

veletrhu zbraní IWA 2009 v Norimberku se představily dva granáty, GSG - 

01 a Tornado. Vyrábí tchajwanská firma Mad Bull Airsoft. Vzhledem se 

ruční airsoftové granáty blíţí zásahové výbušce, kterou pouţívá policie k 

rozhánění demonstrací. Popis, technické údaje. 

  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Nesmrtící zbraně \\013212\ 

Odpovědnost : Pavel Klozík, Václav Šebek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 7 (2009), s. 25 - 27, 6 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a047347 

 Text : Problematika nesmrtících zbraní. Nevýhody palných zbraní. Přehled 

úderných zbraní. Chladné zbraně - noţe a dýky. Zvukové omračující zbraně. 

Spreje, plynovky. Taktika obranné akce. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Norinco NP-48 \\013459\ 

Odpovědnost : Pavel Klozík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 10 (2009), s. 18 - 19, 4 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a047649 

 Text : Čínská zbrojovka Norinco a její kopie pistolí postavených na bázi 

legendárních Coltů 1911 doplňuje řadu svých devatenáctsetjedenáctek o 

variantu Norinco NP48 ráţe 40 Smith and Wesson. Jde o sluţební a obranné 

pistole s velkokapacitním zásobníkem. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Norinco NP 56 \\013362\ 

Odpovědnost : Pavel Klozík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 8 (2009), s. 9 - 11, 7 obr\\ 

Č. abstraktu : a047613 

 Text : Bratři Řehákové v České Třebové a jejich pistole s výrobním 

číslem E01000001. Jde o Norinco NP 56 ráţe 45 Auto, napodobenina pistole 

SIG Sauer P 220. Pistole se solidní přesností je vhodná pro obranu a 

závody podle pravidel LOS v kategorii sluţební pistole. Praktická 

zkouška, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Nová řada sluţebních zbraní CZ \\013343\ 

Odpovědnost : Ivan Doleţálek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 7-8 (2009), s. 32 - 35, 5 obr\\ 

Č. abstraktu : a047602 

 Text : IDET 2009 v Brně, jubilejní desátý ročník veletrhu obranné a 

bezpečnostní techniky. Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod prezentovala 

nejnovější řadu osobních zbraní pro obranné a bezpečnostní sloţky. 

Zbraňovým kompletem CZ S 805 by mohla být v budoucnu vyzbrojena Armáda 

ČR, pistole CZ 75 P - 07 Duty s přezdívkou "pětasedmdesátka pro 21. 

století", odstřelovačské speciality nacházející uplatnění především v 

zahraničí, kde je úspěšně uţívá několik ozbrojených sloţek, CZ Skorpion 

EVO 3. Česká zbrojovka se těmito novinkami znovu etabluje jako tradiční 

dodavatel všech sluţebních zbraní. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

 

¶Název : Novinka CZ 75 P - 07 DUTY : Přichází nová generace pistolí CZ 

\\012075\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 4 (2009), s. 10 - 15, 17 obr\\ 

Č. abstraktu : a045548 

 Text : Výrazné novinky české zbrojovky v Uherském Brodě a sesterské 

společnosti BRNO RIFLES. Rok 2009 výrazný předěl, zahájení výroby pistole 

nové generace, model CZ 75 P - 07 DUTY, ráţe 9 mm Luger. Ve spolupráci s 

Martinem Kameníčkem, členem střeleckého druţstva CZUB střelecké testy. 

Historie, vývoj a konstrukce nové pistole, uţivatelský komfort, pouzdra, 
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design. Praktické zkoušky v akci, hodnocení jako vynikající sluţební a 

obranná pistole. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : Odstřelovačky v roce 2009 \\012874\ 

Odpovědnost : Jiří Fencl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 7 (2009), s. 36 - 39, 15 obr.\\ 

Č. abstraktu : a047103 

 Text : Výstava IWA 2009. Mezi novinkami, které zde byly firmami 

prezentované nechyběly ani odstřelovací pušky pro střelbu na dlouhé 

vzdálenosti. Firmy z celého světa např. BCM, Blaser, Heinrich Fortmeier, 

Hecker a Koch, Leader Trading, IEA-Mil-Optics, Keppeler-Technische 

Entwicklung a další, jejich stručná charakteristika, místo působení a 

zbrojní sortiment. Vojenská optika, odstřelovačské verze útočných pušek, 

opakovací odstřelovačky, samonabíjecí, civilní. Konstrukce, varianty 

zbraní, vývoj a specifika jednotlivých pušek, střelivo, vybavení, 

technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Odstřelovačská fantazie : Německá puška DSR \\013087\ 

Odpovědnost : Martin Koller 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 8 (2009), s. 6 - 7, 6 obr., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a047149 

 Text : Německá puška DSR-1 patří mezi odstřelovací zbraně speciálních 

jednotek. Výrobcem je německá firma AMP-Technical. Vysoká variabilita z 

hlediska konstrukce, pouţití, vybavení, výstroj, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Odstřelovačský terčový program ESP : Přesná trefa \\012072\ 

Odpovědnost : Pavel Černý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 4 (2009), s. 60 - 63, 14 obr\\ 

Č. abstraktu : a045545 

 Text : Příprava a výcvik policejních a armádních odstřelovačů, speciální 

odbornost, specifická kritéria a potřeby. Odpovědnost střelce vzhledem k 

vzdálenostem střelby a cíle, odlišné poţadavky na střelecké tréninky. 

Terčová série ESP, uţití fototerčů v boji proti zločinu a terorismu. 

Optimální okamţitá eliminace lidského cíle. Výcvik v Kosovu, výcvik i pro 

soutěţe. Instruktoři z elitních jednotek armády a policie ČR. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Paprsky jako zbraň \\013204\ 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 7 (2009), s. 10, 1 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a047339 

 Text : Přehled některých neusmrcujících zbraní vyvíjených či pouţívaných 

v USA. Vyuţívání záření, jakým ohříváme jídlo v mikrovlnné troubě. Zbraň 
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dokáţe na dálku ohřát tělo oběti podobně jako při vysoké horečce. 

Zasaţený člověk, by pak propadl dezorientaci. Další zbraň generuje 

mikrovlny, které u oběti na dálku nabudí sluchové vjemy. Na stejném 

principu by mohla pracovat i zařízení pro přenos zpráv. Vyuţití i 

elektromagnetických vln jako tzv. "mozková rušička". Pouţití laserů s 

nízkou energií. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Policejní zbraně v Rakousku \\013407\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 9 (2009), s. 42 - 44, 9 obr\\ 

Č. abstraktu : a047621 

 Text : Podobně jako v Německu, tak ani v sousedním Rakousku neexistuje 

jednotná policie. Činnost spolkové policie (dříve četnictva) a 

samostatných policejních sborů jednotlivých spolkových zemí pouze 

koordinuje bezpečnostní oddělení při ministerstvu vnitra. Na rozdíl od 

Německa však přistupují tyto policejní sbory jednotně k vyzbrojování a 

vystrojování policistů. Tzv. "mírnější zbraně" řadící se mezi vyzbrojení 

rakouských speciálních jednotek, frekvence pouţívání zbraní, která je u 

policie v Rakousku niţší neţ v jiných zemích. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Post-shooting trauma \\012135\ 

Odpovědnost : Tibor A. Břečka, Adéla Lejsková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 1, s. 26 - 27, 3 obr., lit. 2\\ 

Č. abstraktu : a046849 

 Text : Problematika uţití střelné zbraně z hlediska psychologie. 

Posttraumatické reakce po pouţití střelné zbraně dle L. Čírtkové. Termín 

"Post-shooting". K problematice post-shooting traumatu bylo v období od 

ledna do března 2008 provedeno výzkumné šetření zaměřené na zkoumání a 

porozumění psychické situace, ve které se jedinec nachází po pouţití 

střelné zbraně. Zkušenosti z praxe. Střelecká příprava policistů. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Puška střílí za roh \\012314\ 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 4 (2009), s. 10 - 11, 1 obr\\ 

Č. abstraktu : a046891 

 Text : Corner Shot - zbraň, která střílí za roh. Tento samopal s 

laserovým zaměřovačem má dvě části - přední se můţe otáčet ze strany na 

stranu a skládá se z hlavně, střílecího mechanismu a kamery. Zadní  

pevnou část tvoří paţba, spoušť, zásobník a monitor. Střelba je přesná, 

neboť cíl je sledován prostřednictvím barevné videokamery s vysokým 

rozlišováním. Střelbu za roh usnadňuje barevný monitor s elektrickými 

nitkovými kříţi. Pouţití této zbraně. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Rafael Hotspur \\012179\ 

Odpovědnost : Lukáš Visingr 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 4 (2009), s. 41, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a045560 

 Text : IED - Improvised Explosive Device, tzn. improvizované výbušné 

zařízení. Výbušná nástraha odpalovaná dotykem či blízkostí cíle. Hlavní 

hrozba současnosti v Afghánistánu a Iráku, oběti IED z řad vojáků 

koaličních sil, domácích armád a civilistů. Ozbrojené síly vyspělých zemí 

a jejich intenzivní hledání metod, jak tomuto nebezpečí čelit. Pro 

likvidaci IED se angaţuje téţ Izrael, představuje se další prostředek pro 

destrukci IED s názvem Hotspur zbrojovky Rafael Armament Development 

Authority. Dálkové ovládání, informace výrobce. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Remington 700 Police : Jako "lehčí" Proarms tuning \\012544\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 6 (2009), s. 38 - 44, 25 obr\\ 

Č. abstraktu : a047026 

 Text : Pravděpodobně nejţádanější "sedmistovkový" odstřelovačský model - 

Remington 700 Police ráţe 308 Winchester. Jeho moţnosti, zakázková 

výbava. Prvopočátky kariéry těchto odstřelovacích pušek ve Vietnamu, 

historie. Konstrukce, vybavení, technické údaje, testy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Ruger LCR \\012677\ 

Odpovědnost : Martin Helebrant 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 6 (2009), s. 6 - 9, 9 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047052 

 Text : Přelom v konstrukci pistolí v roce 1983, rakouský konstruktér 

Gaston Glock a jeho pistole s tělem z plastu. Zbraň zařadila do výzbroje 

zpočátku rakouská armáda, následně další ozbrojené sbory po celém světě. 

U revolverů tuto technologickou cestu otevřela v r. 2009 firma Ruger 

revolverem LCR, zbraň vyuţívá plast jako podstatnou část "rozhraní mezi 

hlavní a střelcem". Koncepce z prověřených modelů GP 100 a SP 101, testy, 

technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Ruger LPC - nadějné překvapení \\011788\ 

Odpovědnost : Aleš Vondráček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 2 (2009), s. 10 - 15, 9 obr\\ 

Č. abstraktu : a045501 

 Text : V druhé polovině r. 2008 na trhu novinka značky Ruger, pistole 

minimálních rozměrů s názvem LPC. Spadá do kategorie malých/záloţních, 

téţ kapesních zbraní. Uţití souvisí s mírou ohroţení a s oblastmi 

působení nositele, od běţného občana, agenta působícího v utajení, aţ po 

členy zásahové jednotky. Testy, výsledky praktického střeleckého testu, 

technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 
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¶Název : Ruger SR9 "Americký Glock" \\011719\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 1 (2009), s. 38 - 44, 24 obr., 1 

tab\\ 

Č. abstraktu : a045488 

 Text : Nový vývoj sluţební pistole Ruger, odlišnost od všech předchozích 

konstrukcí, zbraň inspirovaná rakouským "Glockem". Nová koncepce, 

konstrukce, testy, funkce a ovládání, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : S čím do tmy? : Mířidla a další "noční" doplňky pro obrannou 

zbraň \\013419\ 

Odpovědnost : Aleš Vondráček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 10 (2009), s. 26 - 28, 11 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a047633 

 Text : Hlavním doplňkem zbraně, který je její součástí a je typickým 

zástupcem úpravy pro "noční pouţití", jsou mířidla, která jsou opatřena 

svítícími záměrnými body, buď v podobě pasivní fotoluminiscenční vrstvy, 

nebo s aktivním chemickým prvkem. Popis druhů mířidel, svítilny, laserové 

zaměřovače, přístroje pro noční vidění - noktovizory. Vybavení zbraní, 

další vývoj jejich doplňků. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Sarsilmaz S10 \\012872\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 41, č. 7 (2009), s. 18, 2 obr., 1 tab.\\ 

  

Č. abstraktu : a047101 

 Text : Turecká firma Sarsilmaz, jeden z největších výrobců klonů CZ 75. 

Od prvních modelů, téměř přesně kopírujících původní vzor, došli turečtí 

konstruktéři postupným vývojem k vlastním variantám, pokrývajícím celé 

spektrum poptávky od kapesních subkomponentů, přes policejní a armádní 

verze aţ po sportovní speciály. Nejnovější model Sarsilmaz ST10 na 

výstavě IWA 2009, pistole vychází z typu Heckler a Koch USP. Výroba, 

vybavení, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

 

  

¶Název : Scarabeus 06 - samonabíjecí "Škorpion" \\011717\ 

Odpovědnost : Aleš Vondráček 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 1 (2009), s. 12 - 15, 9 obr., 1 

tab.\\ 

Č. abstraktu : a045486 

 Text : Scarabeus 06, samonabíjecí "Škorpion", je pistole s dynamickým, 

neuzamčeným závěrem. Střelba, náboje, výkon, v minulém reţimu 
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neopominutelná zbraň ozbrojených sloţek Československa. Škorpion dnes. 

Technické údaje, technická data náboje 7,65. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : Sicherung von Legalwaffen \\012644\ 

Odpovědnost : Charles Denkowski 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 4 (2009), s. 209 - 211, lit. 15\\ 

   

Indexované poznámky : Zajištění legálních zbraní 

Č. abstraktu : a046106 

 Text : Zajištění bezpečnosti ve školách detektory a ozbrojenými osobami 

je sporné. Účinné opatření je uzávěr spoustě u střelných zbraní, který 

sniţuje riziko zneuţití těchto zbraní na minimum. Autor také poţaduje 

vytvoření databanky střelných zbraní, platné pro celé Německo. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : SIG - značka kvality \\013458\ 

Odpovědnost : Přemysl Liška, Petr Tůma 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 10 (2009), s. 10 - 14, 11 obr\\ 

Č. abstraktu : a047648 

 Text : Historie společnosti Schweitzerische Industriegesellschaft, která 

jiţ neexistuje jako subjekt činný v oboru zbrojní výroby. Další vývoj 

pistolí a pušek v jejichţ názvu se dále objevuje označení SIG nebo SIG-

Sauer a jsou švýcarského, německého a amerického původu. Pistole P210, 

švýcarská sluţební pistole P49, dánská sluţební pistole SIG P210-m49, 

popis modelů P210-65, P210-SLS (SwissArms), verze pistolí firmy SIG P 

210-1 aţ P210-8, jejich uţití a konstrukce. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Současná výzbroj Armády České republiky \\013462\ 

Odpovědnost : Lukáš Visingr 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 10 (2009), s. 47 - 54, 13 obr., 2 

tab\\ 

Č. abstraktu : a047652 

 Text : Armáda ČR prochází změnami, které mají zvýšit její bojovou 

aktivitu, schopnost spolupracovat se spojenci v NATO a účinně plnit 

zadání v ozbrojených konfliktech ve 21. století. Přezbrojení, technika 

rozdělená jednak na typy pocházející z období studené války, jednak na 

moderní zbraňové systémy západní výroby. Jakými zbraněmi a technikou 

disponuje Armáda ČR v současnosti, počty vybraných typů techniky k 1. 

lednu 2009, parametry vybraných automatických zbraní Armády ČR. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Sphinx 3000 : O pistolích Sphinx se píše často, ale jaká je 

realita? \\013416\ 

Odpovědnost : Michal Vavrečka, Filip Von 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 10 (2009), s. 68 - 73, 15 obr\\ 
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Č. abstraktu : a047630 

 Text : Původně se v ČR prodával model Sphinx 2000, který byl do značné 

míry kvalitně vyrobenou kopií druhé nejklonovanější zbraně na světě, tj. 

CZ 75 (nejklonovanější konstrukcí je Colt 1911). Rozhovor s dovozcem 

Sphinx Arms Michalem Vavřečkou o modelu Sphinx 3000. Co nabízí pistole 

uţivatelům, kteří ji chtějí mít pro osobní ochranu, či stráţní sluţbu. 

Konstrukce, srovnání, výsledky testů ze střelnice Chlumek u Mělníka, 

technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Springfield XD(M) a SOCOM II \\012198\ 

Odpovědnost : Petr Müller 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 4 (2009), s. 22 - 25, 6 obr\\ 

Č. abstraktu : a045563 

 Text : Historie zaloţení státní zbrojovky Springfield ve státě 

Massachusetts, hlavního dodavatele ručních zbraní pro ozbrojené síly USA 

od r. 1777. Komponenty a hotové zbraně deklarované jako produkce novodobé 

"Springfield Armory", výroba mimo Brazílii v evropských státech i v České 

republice. Firma přijala za svou i samonabíjecí pistoli HS 2000 

konstruktéra Marka Vukoviče, zbraň byla zařazena do výzbroje policie a 

armády některých zemí. Popis a technické údaje několika dalších pistolí i 

dlouhých zbraní modelových řad Springfield Armory. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Steyr S-A1 \\013460\ 

Odpovědnost : Pavel Klozík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 10 (2009), s. 20 - 23, 14 obr\\ 

Č. abstraktu : a047650 

 Text : V roce 2009 uplyne deset let od zahájení výroby rakouské pistole 

Steyr M určené pro sluţební a obranné účely. Kompaktní Steyr S rozšiřuje 

moţnosti pouţití pistole. Historie a vývoj výroby samonabíjecích pistolí 

Steye M a S ve zbrojovce Steyr Mannlicher. Konstrukce, trapeziodní 

mířidla, praktická zkouška, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Střelcův kompletní průvodce pojistnými systémy pouzder na zbraně 

\\012069\ 

Odpovědnost : Aleš Vondráček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 4 (2009), s. 86 - 90, 29 obr\\ 

Č. abstraktu : a045542 

 Text : Vlastnosti pouzder na zbraně, různé formy skrytého a nekrytého 

nošení. Pojistné systémy pouzder na zbraně a některé příklady typů 

pojistného systému. "Retention Level" I., II., III, označení počtu 

pojistných systémů na pouzdře, příklady úrovně takto rozdělených pouzder, 

podle funkce, podle způsobu ovládání, podle způsobu jištění. Level II., 

výběr pro Policii ČR. Budoucnost pouzder. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 
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¶Název : Střílející "švýcarské hodinky" aneb 3 x pušky SWISS ARMS 

\\012079\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 4 (2009), s. 38 - 43, 28 obr., 1 

tab\\ 

  

Č. abstraktu : a045552 

 Text : Útočné pušky řady SG 550, jejich současný výrobce SWISS ARMS. 

Dostupnost na civilním trhu. Historie firmy SIG, pozdější transformace 

společnosti, změna názvu výrobce na SG. Samonabíjecí kulovnice SWISS ARMS 

SG 551 - 1 a SG 552 - 1. Vývoj zbraně, současné vybavení, optické 

zaměřovače, osazení. Technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Swiss Arms SG 552, aneb jaké je civilní "Commando"? \\013346\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 7-8 (2009), s. 54 - 60, 21 obr\\ 

Č. abstraktu : a047605 

 Text : Švýcarské útočné pušky řady SG 550 jsou povaţovány za jedny z 

nejdokonalejších zbraní ve své kategorii, v rámci útočných pušek tzv. 

západní provenience bývají často hodnoceny jako absolutní špička po 

stránce spolehlivosti, trvanlivosti a odolnosti. V těchto paramentech jim 

důstojně konkurují pouze německé HK G36, HK 416 a rakouské AUG. Ve 

sportovní střelbě však podle pravidel IPSC nedosahují civilní verze pušek 

řady SG 550 zdaleka takové popularity, jako rozporuplné zbraně typu AR-

15. Jaké praktické vlastnosti mohou nabídnout zbraně jako je nejkratší 

civilní verze SG 552 Commando, srovnání, testy, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Švýcarské nadělení \\012052\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 3 (2009), s. 64, 2 obr.\\ 

Č. abstraktu : a045532 

 Text : Nový švýcarský zákon o zbraních, regulace nejen výroby, prodeje, 

nošení a transportu zbraní, ale nově se upravuje a zpřísňuje i zákon o 

jejich drţení. Sníţená hranice pro historické zbraně a článek 82 

schengenského prováděcího protokolu. Zpřísnění zákona pro chladné zbraně, 

paralyzéry, airsoftové zbraně, zbraně vzduchové s úsťovou energií střely 

nad 7,5 J. Švýcarský trestní zákon v souvislosti s danými změnami. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Taser \\013024\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : České vězeňství\. - 2009, č. 1, s. 45, 1 obr\\ 

Č. abstraktu : a047311 

 Text : Nesmrtící zbraň Taser, která by našla vyuţití i ve vězeňské 

sluţbě. Taser je zbraň zaloţená na principu elektrického šoku, která 

vystřelenými elektrodami paralyzuje nervovou soustavu. Jedná se o zbraň, 
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relativně bezpečnou, neboť nezpůsobuje váţná fyzická zranění. Účinky na 

organismus. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Type 56 \\012468\ 

Odpovědnost : Pavel Klozík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 5 (2009), s. 40 - 41, 6 obr., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a047009 

 Text : Samonabíjecí puška Type 56 - 1 ráţe 7, 62 x 39 mm. Civilní 

varianta čínské útočné pušky Type 56, která je totoţná s útočnou puškou 

AK 47, vyráběnou v Číně. Srovnání, vybavení, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : Velkoráţové odstřelovačky \\012180\ 

Odpovědnost : Jan Tetřev, Jiří Fencl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 4 (2009), s. 43 - 55, 25 obr., 4 

tab\\ 

Č. abstraktu : a045561 

 Text : Sniţování ráţí pěchotních zbraní ve dvacátém století, vývoj 

plastů umoţňujících stále více chránit účinky zbraní této kategorie. 

Poslední dvě desetiletí dvacátého století výrazná poptávka ozbrojených 

sil po zbrani, likvidující nejen ţivou sílu, ale především techniku 

nepřítele. Vývoj velkoráţových odstřelovaček v Evropě, Africe, Indii a 

USA, vyzbrojeny těmito zbraněmi jsou mimo členů NATO i země třetího 

světa. Americké firmy, značky zbraní, popis vybraných typů v minulosti a 

současnosti, náboje, jejich podrobné porovnání. Nové odstřelovací 

systémy, vybavení, optika, technické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : Walther PK380 \\012870\ 

Odpovědnost : Martin Helebrant 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 7 (2009), s. 6 - 7, 3 obr., 1 tab\\ 

 

Č. abstraktu : a047099 

 Text : Německá firma Walther se v meziválečném období a v průběhu druhé 

světové války proslavila pistolemi PP, PPK a P38. Po válce úspěšnost 

zbrojovky kolísá, pistole P88 pozornost nezaujala. Walther P99 z roku 

1996 přinesla firmě návrat na přední místo mezi výrobci zbraní. Úspěšná 

pistole Walther P22 z roku 2001, inspirovaná P99. V roce 2009 na veletrhu 

IWA firma Walther představila PK380, úspěšnou pistoli pro kaţdodenní 

nošení s účinnou sebeobrannou ráţí. Konstrukce, technické údaje, srovnání 

parametrů pistolí PPK, P22 a PK380 v tabulkách. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Wilson Combat \\013389\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 8 (2009), s. 18 - 21, 13 obr\\ 

Č. abstraktu : a047615 
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 Text : Na konci devadesátých let minulého století se poprvé objevily na 

pultech českých prodejen krátké zbraně větších ráţí, pětačtyřicítky. Byla 

to převáţně čínská Norinca a americké Colty 1911 A1 z válečné výroby. 

Naši střelci vyladili z původně strohého vojenského provedení nový model. 

Jedna z firem s produkcí ladičských dílů byla firma Wilson Combat, která 

oslavila v roce 2007 třicet let své existence stala se firmou prestiţní 

svojí specializací a kvalitními zbraněmi. Některé ukázky přestavěných 

modelů, velikosti rámů precizně slícovaných se závěrem, díly vyráběné 

třískovým obráběním z hranolů špičkových ocelí. Pušky na bázi AR 15, 

testy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

Název : Bezdrátový zabezpečovací systém pro ochranu budov \\012951\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 48, 1 obr\\ 

Č. abstraktu : a047266 

 Text : Bezdrátové detektory. Bezdrátové komponenty řady Internet splňují 

přísné poţadavky kladené na techniku, která se pouţívá k detekci vloupání 

do objektů. Přehled detektorů. Radiová komunikace. Protokol SiWay. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : České technické normy poplachových systémů \\012015\ 

Odpovědnost : Miroslav Urban 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 1 (2009), s. 20 - 23\\ 

Č. abstraktu : a045981 

 Text : Normy pro poplachové systémy, které jsou uvedeny v tomto článku, 

obsahují poţadavky na standardní bezpečnostní technologie od 

elektronických zabezpečovacích systémů přes kamerové sledovací systémy, 

systémy kontroly vstupu a přenosová zařízení aţ po zcela novou normu pro 

přístroje pro pouţití v audio- a video- dveřních vstupních systémech. 

České technické normy vydané do 1.1.2009 pro oblast poplachových systémů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Čtečky a karty systému SiPass \\012952\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 49, 3 obr\\ 

Č. abstraktu : a047267 

 Text : Systémy pro nejrůznější provozní prostředí a úrovně zabezpečení. 

Čtečky a karty systému SiPass. Magnetické karty. Čtečky systému SiPass 

komunikují s ovládacími jednotkami dveří prostřednictvím příslušných 

standardních komunikačních protokolů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Detekcia narušiteľa poplachovými systémami a nové bezpečnostné 

technológie zvyšujúce jej \\012958\ 

Odpovědnost : Stanislav Goňa, Tomáš Loveček 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 
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Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 62 - 64, 6 obr., 1 

tab., lit. 5\\ 

Č. abstraktu : a047273 

 Text : Pokračování z minulého čísla. Měření 3D polohy objektů v 

mikrovlnné oblasti. Monopulsní anténní systémy a fázové anténní řady. Oba 

přístupy monopulsní a fázové řady se pouţívají nejčastěji ve vojenské 

oblasti. Prakticky pouţívané mikrovlnné detektory pohybu pracují 

nejčastěji na kmitočtech 2.4, 5.8, 10.5 GHz a 24.125 GHz. Parametry 3D 

mikrovlnného senzoru. Blokové uspořádání radaru. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Detekcia narušiteľa poplachovými systémami a nové bezpečnostné 

technológie zvyšujúce jej pravdepodobnosť \\012017\ 

Odpovědnost : Stanislav Goňa, Tomáš Loveček 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 1 (2009), s. 28 - 30, 4 obr., 2 

tab., lit. 5\\ 

Č. abstraktu : a045983 

 Text : Aktivní prvky ochrany, které jsou součástí bezpečnostního systému 

objektu, představují zařízení poplachových systémů, které reagují na 

ruční nebo automatickou detekci přítomnosti nebezpečí. Kumulativní 

pravděpodobnost detekce narušitele poplachových systémů. Principy 

pouţitelné pro 3D měření polohy objektů v optické oblasti. Techniky 

pouţívané v 3D mikrovlnných radarech. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Detekcia narušiteľa poplachovými systémami a nové bezpečnostné 

technológie zvyšujúce jej pravdepodobnosť \\012491\ 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 2 (2009), s. 60 - 64, 7 obr., 2 

tab., lit. 5\\ 

Č. abstraktu : a046940 

 Text : Pokračování z č. 1/2009. Detekční plocha elektrických 

zabezpečovacích systémů. Pravděpodobnost detekce. Druhy monitorování 

(snímání). Pravděpodobnost přenosu poplachového signálu přes poplachovou 

přenosnou cestu. Spolehlivost poplachového systému a PPS (porucha, 

prostoj, spolehlivost). Intenzita poruch. Spolehlivost lidského faktoru. 

Zvýšení pravděpodobnosti detekce narušitele pomocí 3D detektorů pohybu. 

Přehled různých principů pouţitých v 3D detektorech pohybu. Měření 3D 

polohy objektů v optické oblasti. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

 

¶Název : Fast detection and vizualization of network attacks on parallel 

coordinates \\012779\ 

Odpovědnost : Hyunsang Choi, Heejo Lee, Hyogon Kim 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Computer and Security\. - 28, č. 5 (2009), s. 276 - 288, 11 

obr., 3 tab., lit. 22\\ 

  

Indexované poznámky : Rychlá detekce a vizualizace napadení sítě pomocí 

paralelních sloţek 
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Č. abstraktu : a046461 

 Text : Popis metody detekce masivního napadení neznámými viry v 

provozovaném internetu, DDoS a při prohledávání sítě. Metoda PCAV 

(Parallel Coordinate Attack Visualization) kromě rychlého odhalení virů 

poskytuje reálný obraz rozsahu a míst napadení sítě. Princip a popis 

PCAV, její výhody. Program PCAV je volně dostupný. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

 

¶Název : JA-83K - nová ústředna systému OASiS \\012949\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 42, 3 obr\\ 

Č. abstraktu : a047264 

 Text : Kaţdý objekt vyţaduje individuální řešení zabezpečovacího 

systému. Ústředna JA-83K. Konfigurace. Částečné zajištění a dělení 

systému. Komunikace. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Mechanické zábranné prostriedky a ich prielomová odolnosť vo 

vzťahu k pouţitej kategórii náradia \\012020\ 

Odpovědnost : Tomáš Loveček 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 1 (2009), s. 36 - 40, 1 obr., lit. 

11\\ 

Č. abstraktu : a045985 

 Text : Pasivní prvky ochrany jsou tvořené soustavou fyzických překáţek. 

Pasivní prvky obvodové ochrany, plášťové ochrany, předmětové ochrany. 

Skupiny nástrojů, které připadají v úvahu v případě jejich vyuţití proti 

narušitelům při překonávání pasivních prvků ochrany. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : OASiS - profesionální zabezpečení \\012019\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 1 (2009), s. 33, 23 obr\\ 

Č. abstraktu : a045984 

 Text : Bezdrátový zabezpečovací systém se stavebnicovou architekturou. 

Přizpůsobí se přesně poţadavkům kaţdého domu či bytu. Zabezpečovací 

ústředna, detekce - pohybu, rozbití skla, úniku plynu, pohybu venku, 

otevření okna, otevření dveří, poţáru, interiérová a venkovní siréna, 

regulace topení, ovládání z mobilu, z internetu a dálkovým ovladačem, 

tísňový poplach - charakteristika zabezpečovací techniky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Od chytrých budov k chytrým městům \\011626\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 15, č. 6 (2008), s. 6, 1 obr\\ 

Č. abstraktu : a045855 

 Text : Pojem "inteligentní budova". Koncepce inteligentní budovy klade 

důraz na vzájemnou provázanost jednotlivých systémů budovy. Objekty mají 

integrovaný management, tj. sjednocené systémy řízení, zabezpečení a 

správu budovy, včetně odpovídajících sluţeb. Výhody inteligentních budov. 

Závěr. 
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Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Pavián NG - nová generace elektronických sirén \\012953\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 50, 1 schéma\\ 

Č. abstraktu : a047268 

 Text : Schéma sirény Pavián NG. Popis a charakteristika elektronické 

sirény. Jednotlivé moduly - zesilovače, řídící deska. Dobíjení 

akumulátorů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Prvky aktivní bezpečnosti motorových vozidel a kriminalistické 

stopy \\012482\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 2 (2009), s. 30 - 35, 3 obr., lit. 

27\\ 

Č. abstraktu : a046934 

 Text : Prvky aktivní bezpečnosti u motorových vozidel při provozu na 

pozemních komunikacích, které mají významný vliv na vznik 

kriminalistických stop. Kriminalistické stopy, které vznikají nebo mohou 

vzniknout při dopravní nehodě na pozemní komunikaci. Systém ABS 

(protiblokovací systém), EPS (elektronický stabilizační program), systém 

EDS (elektronická uzávěrka diferenciálu), systém ASR. Základní dělení 

stop: Materiální stopy (podle charakteru nositele), stopy ve vědomí 

(informace), stopy smíšené. Dělení materiálních stop. Shrnutí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Quietpro - komunikační systém s integrovanou ochrannou sluchu 

\\012954\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 51, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a047269 

 Text : Systém Quietpro (komunikační systém) spadá do oblasti bezpečnosti 

techniky a pomáhá k zajištění digitálně čisté komunikace v 

nejnáročnějších podmínkách a současně s vysokou účinností chrání sluchový 

aparát uţivatele. Víceúčelový komunikačně - ochranný systém Quietpro je 

vyvinut speciálně pro zvláštní vojenské a policejní oddíly, které 

potřebují být neustále na příjmu z důvodů přímých rozkazů a neustálé 

kontroly. Hlavní vlastnosti systému. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Recognition of electro-magnetic leakage information from 

computer radiation with SVM \\011829\ 

Odpovědnost : Zhang Hongxin, Huang Yuewang, Wang Jianxin, Lu Yinghua, 

Zhang Jinling 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Computer and Security\. - 28, č. 1-2 (2009), s. 72 - 76, 10 

obr., lit. 15\\ 
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Indexované poznámky : Průzkum a vytěţování informací z 

elektromagnetického vyzařování počítače pomocí sítí SVM 

 

Č. abstraktu : a045176 

 Text : Metoda získávání dat vytěţováním elektromagnetického rozptylu 

(úniku) vyzařovaného počítačem při odesílání zpráv. Princip metody SVM 

(support vector machine) a vyuţití dvouvrstvové struktury sítě tvořené 60 

systémy SVM. Proces zachycení elektromagnetického vyzařování, jeho 

zesilování, filtrování a dalšího zpracovávání. Získání textové extrakce 

odesílané zprávy a její úpravy do čitelné kopie zachycené zprávy. Dva 

prototypy systému vykazují podle autorů rozpoznávací přesnost 96,4 aţ 

99,2 procent (podle velikosti fontu v textu zprávy). Ukázky textů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Senzory a mikrosystémy pro řízení a bezpečnost inteligentních 

budov \\011628\ 

Odpovědnost : Miroslav Husák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 15, č. 6 (2008), s. 20 - 28, 19 obr, 3 

tab., lit. 16\\ 

Č. abstraktu : a045857 

 Text : Pojem "inteligentní budova". Vysvětlení dalších pojmů. Oblasti 

vybraných funkcí inteligentního domu. Komunikace a přenos dat vně a 

uvnitř systému. Bezpečnost technologie. Biometrické identifikační 

systémy. Porovnání základních vlastností biometrických systémů. Moderní 

elektronické prvky pro monitorování a řízení inteligentních budov. 

Kategorie TGS senzorů plynů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Současné trendy biometrických identifikací v přístupových a 

zabezpečovacích systémech \\011633\ 

Odpovědnost : Kamil Štětina 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 15, č. 6 (2008), s. 42 - 49, 11 obr., lit. 

4\\ 

Č. abstraktu : a045860 

 Text : Představení a stručné srovnání v současnosti pouţívaných 

biometrických identifikačních metod - vyhodnocování otisků prstů, 

geometrie ruky, oční duhovky, oční sítnice a 3D rozpoznání obličeje. 

Zhodnocení pouţitelnosti jednotlivých metod pro elektronické přístupové 

systémy a zabezpečovací systémy obecně. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Special Section: Campus Safety Supplement 2009 \\013017\ 

Odpovědnost : Tabatha Wethal, Rebecca Kanable, Sara Schreiber, Jonathan 

Kozlowski, Pete Sutsos 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 6 (2009), s. 31 - 63, 26 

obr., 1 tab\\ 

  

Indexované poznámky : Bezpečnost školních areálů. Zvláštní příloha 2009 

 

Č. abstraktu : a046496 
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 Text : Zvláštní příloha obsahuje 7 příspěvků k bezpečnosti ţáků, 

studentů a dalších osob ve školních budovách a dalším školním zařízení. 

Jednotlivé příspěvky jsou orientovány na problematiku střelby ve školách, 

prostředků a organizace informačního systému a včasné výstrahy, nového 

technického vybavení pro komunikaci a monitorování vhodného pro školy, 

potírání případů amoku a hromadného násilí, výcviku v zadrţení násilníka 

a kontrolních opatření na přístupech do školního areálu a budov. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Spionagetechnik aus dem Supermarkt : Der USB-Stick: 

Datenspeicher als falscher Freund \\011648\ 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 30, č. 12 (2008), 

s. 12 - 13\\ 

  

Indexované poznámky : Špionáţní technika ze supermarketu. USB-stick: 

datová paměť jako falešný přítel 

Č. abstraktu : a045709 

 Text : Rozvoj elektroniky a digitalizace způsobil, ţe v běţných 

obchodech je moţné získat lehce zneuţitelné záznamníky dat. Jejich 

připojení k běţné domácí nebo kancelářské elektronické technice je 

bezprostředním rizikem (trojští koně, počítačové viry), kterého vyuţívají 

zpravodajské sluţby nebo ekonomická špionáţ pro získávání i velmi 

citlivých informací. Prostředky obrany proti zneuţití uloţených dat. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Technológia monitorovania objektov v systémoch centralizovanej 

ochrany \\012022\ 

Odpovědnost : Karol Depta, Tibor Csóka 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 1 (2009), s. 48 - 52, 4 schéma, lit. 

2\\ 

  

Č. abstraktu : a045987 

 Text : Koncepce výstavby pracovišť na monitorování objektů. Vztah 

zabezpečovacího systému a bezpečnostního systému. Schéma zabezpečovacího 

systému. Prostředky a metody ochrany objektů. Technologie přenosných 

systémů (Pulty centralizované ochrany). Systémy pracující s vyuţitím 

technologie IP (Internet Protokolu). 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Vyuţitelnost sítí Ethernet pro systémy EZS \\012016\ 

Odpovědnost : Karel Burda 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 1 (2009), s. 26 - 27, 4 obr., lit. 

2\\ 

Č. abstraktu : a045982 

 Text : Počítačové sítě typu Ethernet se běţně pouţívají pro komunikaci v 

rámci informačních systémů firema organizací a jejich kabelové rozvody se 

stávají nedílnou součástí nově budovaných nebo rekonstruovaných budov a 

objektů. Princip sítí Ethernet. Koncept zabezpečovacích systémů 

vyuţívajících síť Ethernet. Shrnutí a závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Why Johny can't surf (safely) ? Attacks and defenses for web 

users \\011828\ 

Odpovědnost : Amir Herzberg 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Computer and Security\. - 28, 1-2 (2009), s. 63 - 71, 5 obr., 

lit. 22\\ 

  

Indexované poznámky : Počítačové ohroţení a obrana uţivatelů webu 

 

Č. abstraktu : a045175 

 Text : Surfování v počítačové síti a ohroţení bezpečnosti počítače 

koncového uţivatele. Článek objasňuje způsoby prolomení hesla. V praxi 

široce pouţívané protokoly SSL/TLS s asymetrickou kryptografií s veřejným 

klíčem nejsou automaticky naprosto odolné proti phishingu a jejich 

odolnost se výrazně sniţuje nedodrţováním pravidel. Metoda získávání 

hesel imitováním serverů. Podrobnosti k protokolům SSL/TLS z hlediska 

minimalizace a odstranění rizika phishingu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

MANAGEMENT 
 

¶Název : Bezpečnostní management a společnost \\012845\ 

Odpovědnost : Zuzana Cikhartová 

Konference  : Bezpečnostní management a společnost (2009 : Brno, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 6 (2009), s. 16, 1 obr\\ 

  

Recenze akce       : Bezpečnostní management a společnost (2009 : Brno) 

  

Č. abstraktu : a047243 

 Text : Ve dnech 6.-7.5.2009 se uskutečnila v Brně konference 

"Bezpečnostní management a společnost" v rámci odborného doprovodného 

programu CATE 2009. Připravenost bezpečnostních sluţeb. Psychosociální 

krizová pomoc. Globální energetická bezpečnost. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Cesty k bezpečné lokalitě \\012936\ 

Odpovědnost : František Novák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 2 - 6, 4 obr\\ 

Č. abstraktu : a047251 

 Text : Různými formami kriminality jsou ohroţeny i průmyslové a komerční 

zóny umístěné zpravidla na okraji města. Proto se odborníci na bezpečnost 

z nejvyspělejších zemí shodli na principech bezpečnostní strategie pod 

názvem Business Watch. Výzkumy ve Velké Británie a v USA. Ve Velké 

Británii odpovídá za zavádění řady forem Watch programů policie. 

Definování "Business Watch". Dva projekty, Knowsley Industrial Park v 

Kirkby a Slough Trading Estate v Berkshiru, které slouţí jako příklad 

úspěšnosti managementu Business Watch. Základní údaje těchto průmyslových 
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zón a obchodního areálu Slough. Podmínky úspěšnosti programu. Další 

moţnosti systémů CCTV. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Charakteristiky týmové spolupráce \\012702\ 

Odpovědnost : Petra Horváthová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 44, č. 2 (2009), s. 25 - 27\\ 

Č. abstraktu : a044931 

 Text : Význam týmu a týmové spolupráce roste. Dobře sestavený a 

efektivně fungující tým se stává jedním z hlavních faktorů 

konkurenceschopnosti organizací. Proces týmové spolupráce, tzv. 

synergický efekt. Fáze týmové práce (vedoucí týmu, jednotliví členové 

týmu, seznámení členů týmu, stanovení pravidel práce, řešení úkolu, 

zpětná vazba). Budování týmu, teorie tzv. skupinové dynamiky. Faktory 

úspěšnosti týmové práce. Kritické faktory týmové práce - konflikt. Typy 

konfliktů a jejich příčiny. Standard IIP (Investors in People). Jedná se 

o mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských 

zdrojů, který sleduje schopnost organizace efektivně vést a rozvíjet své 

zaměstnance. Příklad z praxe. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

¶Název : Český management překonává krizi \\012703\ 

Odpovědnost : Zdeněk Souček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 44, č. 2 (2009), s. 10 - 14\\ 

  

Č. abstraktu : a044932 

 Text : Zázračné metody neexistují, běţné úsilí v době krize nestačí. Je 

třeba dobře znát svého soupeře, přidat v kvalitě a v tempu inovací. 

Doporučení pro praxi: udrţet si nejlepší pracovníky, být krok před 

ostatními, aktualizovat metody odměňování, přehodnotit některá dřívější 

rozhodnutí (off-shoring), osvojení globálního přístupu, učit se poznatkům 

z celého světa, zvyknout si na ţivot v nejistotě a naučit se víc 

riskovat, optimalizovat strukturu kapitálu, likvidita - její zajištění a 

sledování. Strategie firmy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy 

  

  

¶Název : Dienstrecht im Polizeialltag \\013119\ 

Odpovědnost : Koordination: Marcello Baldarelli 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 4 (2009), s. 1 - 31\\ 

  

Indexované poznámky : Sluţební právo v kaţdodenní policejní práci 

  

Č. abstraktu : a047419 

 Text : Sluţební předpisy, policejní právo a zákon o policii uplatňované 

při kaţdodenním výkonu sluţby a v policejní práci obecně. Okruh práv a 

povinností policistů, jejich nadřízených a managementu. Zákon o statutu 

policisty. Sluţební hodnocení, prohřešky a případně i trestné činy 

policistů a jejich řešení. Problematika rovnosti a diskriminace. 

Disciplinární právo a disciplinární řízení. 
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Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

 

¶Název : Funkční analýza práce jako progresivní personální nástroj 

\\012997\ 

Odpovědnost : Soňa Haluzová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : České vězeňství\. - 2008, č. 4, s. 23 - 24, 2 obr\\ 

Č. abstraktu : a047294 

 Text : Funkční analýza práce autora S. Finea z Milwauku v USA je 

metodou, která vede k získávání objektivních informací s vysokou 

eliminací subjektivních prvků. Jedná se o pramen validních informací, 

nezbytných pro aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů. Výsledky 

analýzy jsou všeobecně povaţovány za samozřejmý základ pro rozhodování ve 

všech směrech práce s lidskými zdroji. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování 

chemických látek z pohledu krizového řízení \\013321\ 

Odpovědnost : Barbora Baudišová, Lucie Sikorová, Pavel Danihelka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Spektrum\. - 9, č. 1 (2009), s. 21 - 25, 2 obr., 4 tab., lit. 

13\\ 

Č. abstraktu : a047804 

 Text : Většina zemí přijala pravidla a předpisy pro klasifikaci a 

označování chemických látek, aby byly informace o potenciálním nebezpečí 

látky předány, obvykle prostřednictvím bezpečnostních listů a štítku na 

obalech, těm, kteří s látkami přicházejí do styku. Prezentace GHS a 

změny, které s sebou tento systém přinese. Historické pozadí vzniku GMS. 

Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Informační systém ARGIS \\012848\ 

Odpovědnost : Václav Hes 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 6 (2009), s. 22 - 23, lit. 1\\ 

  

Č. abstraktu : a047246 

 Text : Informační systém plánování civilních zdrojů ARGIS. Cíle 

informačního systému (IS) ARGIS. Fungování systému. Vyuţití IS ARGIS při 

sběru dat a bilance nezajištěných potřeb. Zavádění IS ARGIS v rámci HZS 

Středočeského kraje. Výhody a nevýhody IS ARGIS. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Integrovaný facility management \\012697\ 

Odpovědnost : Dan Krupanský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 44, č. 1 (2009), s. 32 - 33\\ 

Č. abstraktu : a044929 

 Text : Součástí chodu kaţdé firmy je řada procesů, činností a sluţeb, 

které přímo nesouvisejí s jejími klíčovými aktivitami, pro fungování a 

existenci firmy jsou ovšem nezbytné. Hlavním úkolem tzv. podpůrných 

sluţeb je zajistit dlouhodobou maximální ziskovost společnosti, a to při 
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optimálních nákladech. Tyto sluţby dělíme do tří kategorií - budova, 

podpůrné procesy, personál. Mnoho firem vyuţívá tzv. facility management, 

kdy se o podpůrné sluţby stará pověřená skupina lidí. Jedná se o vlastní 

zaměstnance nebo externí společnosti. Spojení různých podpůrných činností 

do jednoho celku je známé jako integrovaný facility management (IFM). 

Výhody IFM a případná rizika. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

¶Název : Kritické pohledy na krizové plánování a řízení \\012594\ 

Odpovědnost : Světlana Beránková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 2, s. 36 - 37, 4 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a046976 

 Text : K řešení mimořádných událostí vznikla oblast řízení, pro kterou 

se ustálil název krizový management (krizové řízení). K jeho pouţití je 

nutná opora v legislativě státu. Krizové řízení v ČR. Přehled 

jednotlivých zákonů týkajících se krizového řízení. Nejednotnost ve 

výkladech. Rozpory při zpracování jednotlivých dokumentů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Moţliwošci wykorzystania struktur elastycznych w Policji 

\\031842\ 

Odpovědnost : Arkadiusz Letkiewicz 

Jazyk         : polsky \\pol\ 

  

Seriál : Policja\. - č. 1 (2007), s. 4-8, 3 schémata\\ 

  

Indexované poznámky : Moţnosti vyuţívání pruţných struktur v policii 

  

Č. abstraktu : a031776 

 Text : Přizpůsobování struktury a organizace policie novým podmínkám a 

úkolům. Tradiční struktury a jejich vystřídávání novými modely řízení a 

jejich hybridy. Význam pruţnosti struktury řízení, kde hierarchie vyplývá 

ze struktury a cílů zadaných úkolů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

Aktualizováno : 03/12/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Myšlení a management \\012686\ 

Odpovědnost : Milan Jermář 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 44, č. 5 (2009), s. 74 - 76\\ 

Č. abstraktu : a044923 

 Text : Zkoumání poznávacích procesů spojených s managementem a řídící 

činností. Analytické schopnosti a dovednosti. Intuice. Mentální modely. 

Heuristika. Kauzální vztahy. Interpretace. Předvídání a vize. Projekce a 

plány. Překonávání bariér v myšlení. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

¶Název : Na odborné téma: Budování týmu \\013020\ 

Odpovědnost : Vlastimil Kříţ 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : České vězeňství\. - 2009, č. 1, s. 32 - 34, 6 obr., lit. 6\\ 

  

Č. abstraktu : a047307 

 Text : Zkušenosti z oblasti Human Relations (směr sociální a personální 

politiky, zabývající se mezilidskými vztahy). Definice manaţerského 

pojetí personálního řízení. Tři přístupové cesty k řízení výkonnosti 

personálu. Dva základní principy moderní koncepce pro řízení lidských 

zdrojů. Odborná studie "Řízení věznic v čase změn". Pojmy: sociální 

skupina, sociální pozice a status, malá a velká skupina. Základní fáze 

vývoje týmu. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : On the origins of Strategy \\013239\ 

Odpovědnost : Robert Grattan 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Obrana a strategie\. - 2009, č. 1, s. 101 - 115, lit. 58\\ 

  

Indexované poznámky : O původu Strategie 

  

Č. abstraktu : a047374 

 Text : Fakta o dávné minulosti člověka a následně autor vyvozuje moţný 

vývoj strategického myšlení. Obecné fáze vývoje člověka jsou zaznamenány, 

avšak vzhledem k časové a zeměpisné různorodosti tohoto vývoje je vznik 

strategického myšlení zkoumán s ohledem na formativní faktory a nikoli 

podle dané časové osy. Text odkazuje na moderní teorie strategií dostupné 

v literatuře pro management a sleduje paralely. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2009 aţ 2011 

\\012175\ 

Odpovědnost : Jaromír Šiman 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 3 (2009), s. 25, 1 obr., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a046882 

 Text : MV GŘ HZS ČR kaţdoročně zpracovává plán Cvičení orgánů krizového 

řízení na tříleté období. Přehled cvičení orgánů krizového řízení na léta 

2008 aţ 2010 - tabulka. Součástí plánu cvičení je "Přehled cvičení orgánů 

krizového řízení na léta 2009 - 2011", ve kterém v porovnání s přehledem 

na léta 2008 aţ 2010 došlo k několika změnám. Úplný materiál "Plán 

cvičení orgánů krizového řízení na léta 2009 aţ 2011 je dostupný na 

stránkách - www.krizove-rizeni.cz v rubrice Dokumentace. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Týmy a týmová spolupráce \\012694\ 

Odpovědnost : Petra Horváthová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 44, č. 1 (2009), s. 36 - 39\\ 

Č. abstraktu : a044926 

 Text : Řešení sloţitých pracovních úkolů a situací vyţaduje mnoho 

kvalifikovaných spolupracovníků společně pracujících v týmu, kolektivně, 

kreativně. Efektivní pracovní tým. Druhy týmů. Sebeřídící týmy. 
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Mezinárodní, multikulturní týmy. Sloţení a velikost týmu. Role v týmu. 

Typologie týmových rolí. Teambuilding. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

¶Název : Vnímání a podceňování rizika \\012593\ 

Odpovědnost : Tibor A. Břečka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 2, s. 26 - 27, 2 obr., lit. 3\\ 

Č. abstraktu : a046975 

 Text : Vnímání rizik obecně. Model vnímání rizika vychází ze dvou 

základních hodnot. První je proţívaná míra ohroţení, druhou je moţnost 

pozorovatelnosti rizika, jeho "viditelnost". Objektivní a subjektivní 

vnímání rizika. Devět základní faktorů vnímání rizika. Praxe. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Vzdělávání v oblasti bezpečnosti \\011825\ 

Odpovědnost : Miroslav Jurenka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 1 (2009), s. 110 - 114, lit. 3\\ 

Č. abstraktu : a045926 

 Text : Optimalizace bezpečnostního systému státu. Systematické 

vzdělávání a příprava občanů v předmětné oblasti (a to nejen vojáků a 

policistů) je jedním z předpokladů z trvalého zajišťování bezpečnosti 

jednotlivce i celé společnosti. Usnesení Bezpečnostní rady státu. 

Profilující oblasti vzdělávání musí mít následující obsahové standardy: 

Krizový management; Analýza rizik; Bezpečnostní politika a prevence 

kriminality; Ochrana obyvatelstva; Ekonomika, krizové situace; Aplikovaná 

informatika; Veřejné právo a základní související předpisy; Anglický 

jazyk. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Zkušenosti se zapojováním dobrovolníků ve městě Třinci \\013465\ 

Odpovědnost : Pavel Danihelka, Marek Smetana, Ladislav Chromec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 9 (2009), s. 26 - 27, 3 obr\\ 

Č. abstraktu : a047862 

 Text : Problematika dobrovolníků. Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolné 

sluţbě a o změně některých zákonů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů. Plán zapojení dobrovolníků. Vzdělávací 

programy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Znalostní kompetentnost managementu \\012695\ 

Odpovědnost : Zdeněk Častorál 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 44, č. 1 (2009), s. 34 - 35\\ 

Č. abstraktu : a044927 

 Text : Současná manaţerská činnost prochází výraznými změnami 

charakterizovanými komplexností problémů, dynamičností a interní 

rozporností i stupněm neurčitosti a rizika. Strategický znalostní 
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management. Znalostní kompetentnost, znalostní potřeby a poţadavky. 

Faktory podmiňující zavádění znalostního managementu. Vyuţívání virtuální 

práce. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

   

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

¶Název : Bioradar \\012140\ 

Odpovědnost : Richard Franc, Radim Kuchař 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 1, s. 34, 4 obr\\ 

Č. abstraktu : a046852 

 Text : Bioradar je zařízení slouţící k vyhledávání zasypaných osob ve 

zcela nebo částečně staticky narušených budovách, výkopech, závalech a 

lavinách. Je moţné ho vyuţít i k detekci pohybu osob v podzemních 

nekovových kanálech a šachtách, k detekci přítomnosti osob uvnitř budov, 

při zásazích bezpečnostních sloţek apod. Popis a charakteristika 

přístroje. Bioradar LIFE Detector - charakteristika a popis. Nasazení 

bioradaru. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Dirty diving \\012668\ 

Odpovědnost : Michael Glenn 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 4 (2009), s. 58 - 63, 4 

obr\\ 

 

Indexované poznámky : Potápění v nebezpečném prostředí 

  

Č. abstraktu : a046449 

 Text : Charakteristika a podmínky práce záchranných potápěčských týmů. 

Hlavní úkoly - nalézt a vyzvednout z vody osoby, vozidla a různé doličné 

předměty. Problém překonávání znečištěného vodního prostředí a orientace 

v něm. Moderní výstroj, pouţívaná v USA, její součásti a doplňky. 

Technické vybavení a uplatnění nových technologií pro práci v 

kontaminované vodě. Další pomocné vybavení. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

¶Název : Evakuace obyvatelstva a její aspekty \\013463\ 

Odpovědnost : Jan Kyselák, Oldřich Kříţ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 9 (2009), s. 20 - 22, 1 obr., lit. 8\\ 

Č. abstraktu : a047860 

 Text : Evakuace je jedním z mnoha opatření, kterým se většina států 

snaţí mimo jiné řešit zabezpečení ochrany obyvatelstva před naturogenními 

a antropogenními mimořádnými událostmi nebo krizovými situacemi. Řešení 

evakuace obyvatelstva v ČR. Vyuţití armádních sloţek pro evakuaci. 

Komparace přístupů k řešení předmětné evakuace v ČR a ve vybraných 

státech. Současný stav propracovanosti a funkčnosti oblastí evakuace 

obyvatelstva prostřednictvím dotazníkového šetření. Úroveň připravenosti 

obyvatelstva k řešení mimořádných událostí a krizových situací se 

zaměřením na jeho evakuaci. Vyhodnocení. Závěr. 
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Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Jak je moţné zkvalitňovat budoucí ochranu obyvatelstva \\013328\ 

Odpovědnost : Josef Janošec 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Spektrum\. - 9, č. 1 (2009), s. 32 - 38, 4 obr., lit. 15\\ 

Č. abstraktu : a047807 

 Text : Ochrana obyvatelstva je neukončený proces, protoţe nemůţe být 

nikdy absolutní. Koncepce ochrany obyvatelstva. Výhled do r. 2020. Cyklus 

činností pro zkvalitňování integrovaného záchranného systému. Princip 

vypracování dlouhodobého výhledu. princip klouzavého plánování. Procedury 

plánování, programování a rozpočtování v ročním cyklu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Jízda s pouţitím výstraţných znamení. Přínos nebo riziko, a pro 

koho vlastně? \\012590\ 

Odpovědnost : Jana Šeblová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 2, s. 15 - 17, 4 obr., lit 5\\ 

Č. abstraktu : a046972 

 Text : Pouţívání výstraţných znamení (světelná, zvuková) vozidly 

záchranné sluţby bývá zcela automaticky povaţováno za jednu ze základních 

komponent reakce na tísňovou výzvu. Výčet rizik jízdy s pouţitím 

výstraţných znamení. Zahraniční zkušenosti a zdroje. Pořadí a počty 

příčin celkem 114 úmrtí registrovaných v souvislosti s prací záchranných 

sluţeb. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Letecká záchranná sluţba. Poslání nebo byznys? \\012588\ 

Odpovědnost : Jakub Fojtík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 2, s. 4 - 5, 5 obr., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : a046970 

 Text : Změny v systému Letecké záchranné sluţby (LZS). Vybavení LZS. 

Cena provozu. Finanční prostředky z Ministerstva zdravotnictví ČR na 

provoz LZS. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Moţnosti působení nevládních organizací při mimořádných 

událostech \\013185\ 

Odpovědnost : František Bublan 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 3, s. 8 - 10, 9 obr\\ 

Č. abstraktu : a047320 

 Text : Nevládní organizace a mimořádné události. Koordinace působení 

nevládních organizací při velkých mimořádných událostech. Aktivizační a 

koordinační úkol. Moţné úkoly nevládního sektoru při mimořádných 

událostech. Plánovaná pomoc na vyţádání. Tři základní okruhy nabídky 

nevládních organizací. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Nová publikace ochrany obyvatelstva \\012424\ 

Odpovědnost : Bohumil Šilhánek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 4 (2009), s. 23, 1 obr\\ 

  

Recenze monografie : Nevládní organizace působící v ochraně obyvatelstva 

v některých evropských zemích 

  

Č. abstraktu : a046911 

 Text : V březnu 2009 byla MV GŘ HZS ČR vydána publikace s názvem 

Nevládní organizace působící v ochraně obyvatelstva v některých zemích. 

Smyslem publikace je poskytovat základní informace o nejvýznamnějších 

nevládních organizacích, angaţujících se nějakým způsobem v ochraně 

obyvatelstva, s důrazem na záchrannou činnost, a to při tzv. kaţdodenních 

událostech a přírodních a antropogenních katastrofách ve vybraných deseti 

státech. Srovnání podle jednotné osnovy. 

Vloženo       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Obecné zásady organizování strategických studií pro ochranu 

obyvatelstva \\012114\ 

Odpovědnost : Josef Janošec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Spektrum\. - 8, č. 2 (2008), s. 27 - 32, 2 obr., 1 tab., lit. 

3\\ 

  

Č. abstraktu : a046831 

 Text : Ochrana obyvatelstva je strategický problém. Musejí se jí zabývat 

všichni aktéři v hierarchii společenského systému, tzn. jednotlivci, 

skupiny, organizace, obce, správní úřady a jiní. Její řešení není moţné 

uskutečnit izolovaně, to je bez ohledu na další strategické programy a 

projekty. Organizování strategických studií. Podstata organizování. 

Konstrukce obecných zásad organizování. Stručný popis prvků incidenční 

matice struktury systému obecných vazeb strategických studií. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Ochrana obyvatelstva 2009 \\012172\ 

Odpovědnost : Zbyněk Koukolík 

Konference  : Ochrana obyvatelstva 2009 (2009 : Ostrava, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 3 (2009), s. 20 - 21, 2 obr\\ 

  

Recenze akce       : Ochrana obyvatelstva 2009 (2009 : Ostrava) 

Č. abstraktu : a046880 

 Text : Ve dnech 11.-12.2.2009 se konala konference na téma "Ochrana 

obyvatelstva 2009" v Ostravě. Koncepce bezpečnostního výzkumu s vývoje v 

ČR do roku 2015, schválenou vládou ČR v červnu 2008. Bezpečnostní výzkum, 

informovanost obyvatelstva. Zkvalitnění procesu ochrany obyvatelstva. 

Analýza rizik. Prevence a připravenost. Prezentace firem. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Ochrana obyvatelstva a moţná budoucnost Ţenevských protokolů 

\\013271\ 

Odpovědnost : Josef Janošec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 8 (2009), s. 20 - 21, 2 obr., lit. 3\\ 

Č. abstraktu : a047393 

 Text : Šedesáté výročí podepsání Ţenevských úmluv. Základní pramen 

mezinárodního humanitárního práva. Budoucnost Ţenevských protokolů. 

Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Policejní letka v novém \\012139\ 

Odpovědnost : Jakub Fojtík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 1, s. 32 - 33, 3 obr\\ 

Č. abstraktu : a046851 

 Text : Pokrytí území ČR leteckou technikou, skladba leteckého parku. 

Otázky personální, organizační, finančního a legislativního zabezpečení. 

V roce 2009 bude do řadové činnosti jednotky zaveden systém managementu 

řízení kvality EFQM. Změny Letecké záchranné sluţby ke komerčním 

objektům. Legislativa. Modernizace letecké techniky. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Pomoţme hasičom a záchranárom prostredníctvom kontaktu ICE 

\\012215\ 

Odpovědnost : Ján Parčiš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Poţiarnik\. - 86, č. 3 (2009), s. 5, 3 obr\\ 

Č. abstraktu : a045566 

 Text : Celosvětová zkratka ICE - In Case of Emergency jako pomoc 

záchranářům v případě nehod, při zachraňování ţivota, identifikaci. 

Postup jak ICE do adresáře mobilního telefonu zavést, moţnost zneuţití, 

prevence. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Pozornost přípravě dobrovolných hasičů \\012843\ 

Odpovědnost : Bohumír Martínek, Jaroslav Vykoukal 

Konference  : Den po zásahu (Poděbrady, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 6 (2009), s. 12 - 13, 2 obr\\ 

  

Recenze akce       : Den po zásahu (Poděbrady) 

Č. abstraktu : a047241 

 Text : Jednotky sborů dobrovolných hasičů. Zaměření přípravy jednotek 

SDH v oblasti ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. Tři oblasti 

přípravy. V rámci Dne záchranářů v Poděbradech se uskutečnila konference 

pod názvem "Den po zásahu". Výtahy z referátů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : PPE: the next generation \\011807\ 

Odpovědnost : Andy Oppenheimer 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Intersec\. - 19, č. 1 (2009), s. 30 - 32, 2 obr\\ 

  

Indexované poznámky : Prostředky ochrany osob. Další generace 

 

Č. abstraktu : a045174 

 Text : Ochranné prostředky osob PPE, jejich další vývoj a některé 

výsledky výzkumů v ochraně zejména personálu speciálních záchranných týmů 

první pomoci. Některé nově vyvinuté komplety ochrany osob, nové materiály 

(např. MCM-41). Vybavení a ochranné vlastnosti nových kompletů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Proměny a perspektivy HZS ČR z pohledu civilní nouzové 

připravenosti \\011687\ 

Odpovědnost : Miloš Svoboda 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 7, č. 12 (2008), s. 24 - 25, 3 obr\\ 

Č. abstraktu : a045882 

 Text : Zásahová činnost jednotek poţární ochrany nabývá stále 

komplexnější podoby. Poţární prevence. Preventivně výchovná činnost. 

Výzkum a vývoj. Plánování rozvoje území. Mezinárodní aktivity. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Proměny v ochraně obyvatelstva \\012042\ 

Odpovědnost : Ija Beránková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Monitor zahraničního odborného tisku\. - 2008, č. 4, s. 14 - 

17\\ 

  

Č. abstraktu : a046000 

 Text : Německo disponuje pro odvrácení nebezpečí vertikální členitostí, 

podpůrností a směrodatností, zaloţené na dobrovolnosti pomocného a 

bezpečnostního systému. Komunální zařízení při prevenci a odvrácení 

nebezpečí, přednostně pro regionální a neregionální nasazení. Nová 

strategie pro ochranu obyvatelstva v Německu. Optimalizace managementu 

rizika vyţaduje zahrnutí komunální úrovně, sborů hasičů, ochrany před 

katastrofami, záchranářů, policie, spolupůsobících organizací pro 

zřetelné posílení spolupráce zemí se státem. Komunikace. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Úloha systémů civilní ochrany a nové globální výzvy \\012040\ 

Odpovědnost : Jitka Výtvarová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Monitor zahraničního odborného tisku\. - 2008, č. 4, s. 10 - 

11\\ 

Č. abstraktu : a045998 

 Text : Moderní systémy civilní ochrany se stávají důleţitým prvkem v 

soustavě globální humanitární odezvy na přírodní katastrofy a katastrofy 

způsobené lidskou činností. Kaţdá země vyvíjí svůj vlastní model civilní 
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ochrany k předcházení, předvídání a zvládání moţných krizových situací. 

Úloha civilní ochrany. Zkušenosti z specialistů z různých zemí ukazují, 

ţe síť spolupráce mezi systémy národní civilní ochrany můţe mít pozitivní 

výsledky. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : V4 versus ČR. Jak jsme na tom? \\011649\ 

Odpovědnost : Jakub Fojtík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2008, č. 6, s. 18 - 21, 8 obr., 2 tab\\ 

Č. abstraktu : a045867 

 Text : Policie ČR - leteckou sluţbu - čekají v krátké době velké změny. 

Přestane zabezpečovat Leteckou záchrannou sluţbu v Brně a Hradci Králové 

a bude provádět úkoly, které dosud nebyly v její kompetenci. I kdyţ je 

letka zařazena pod policií, jde spíše o záchranný útvar. Svým vybavením a 

počtem vrtulníků je schopna plně pokrýt poţadavky na leteckou činnost. 

Tabulka, která zobrazuje porovnání ČR s ostatními státy V4. Policejní 

letka na Slovensku, Polsku a Maďarsku. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Vrtulníky Mi-2 \\012589\ 

Odpovědnost : Jakub Fojtík 

 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - 2009, č. 2, s. 8, 4 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046971 

 Text : Vznik vrtulníků Mi-2. Charakteristika vrtulníku Mi-2. pouţití 

vrtulníku u Letecké záchranné sluţby. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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