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Abstract 

The paper compares integral safety management and environmental management. It 
shows that tool „integral safety management“ensures the environment protection and also the 
public protection, with which the tool „environmental management does not deal. 
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Úvod 
 

Na základě vývoje v Evropě i světě je zřejmé, že potřeba udržitelného rozvoje není 
vyvolána pouze environmentálními limity, ale také limity ekonomickými a sociálními, 
vyplývajícími ze zvyšujících se konkurenčních tlaků globální ekonomiky. Strategie rozvoje se 
proto stává základním konsensuálním rámcem pro zpracování dalších materiálů koncepčního 
charakteru platného pro postup státu nebo mezinárodního společenství, tedy i materiálů 
o ochraně obyvatelstva. Je důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci 
jednotlivých rezortů, i pro mezirezortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. 
Zejména nárůst konkurenčních tlaků v důsledku rozvoje globální ekonomiky vede k nárůstu 
celé řady hrozeb a rizik, která přímo, či nepřímo vycházejí z lidských aktivit a činností. Protože 
člověk buduje území pro sebe, je možné vyslovit předpoklad, že problematika udržitelného 
rozvoje a problematika ochrany obyvatelstva spolu souvisí, navzájem se podmiňují a v určitém 
ohledu se mohou dostávat i do dílčích rozporů.  

Udržitelnost lidského sídla / osídlení, která souvisí s udržitelností existence, se často 
mylně chápe jako cíl, o nějž všichni usilují. Ve skutečnosti udržitelnost není dosažitelný 
konečný stav, protože je spíše základní charakteristikou dynamicky vyvíjejícího se systému. To 
znamená, že udržitelnost je schopnost neustálého přizpůsobování měnícím se podmínkám.  

 
V rámci projektu Evropské unie EU „Development of senzor-based 

Citizens´Observatory Community for improving quality of life in cities (CITI-SENSE)“, který 
je zaměřen na kvalitu života lidí ve městech, autoři ukázali, že nástroj integrální bezpečnost 
zajišťuje i optimální rozvoj životního prostředí [16]. 
 
 
1  Poznatky důležité pro rozvoj regionů 
 

Péče o sídla je předmětem vědecké disciplíny urbanismu. V mezinárodním konceptu 
jsou zásady péče o sídla precizovány v souboru dokumentů „Charty moderního urbanismu“, do 
kterých patří: Athénská charta z r. 1933; Torremolinská charta z r. 1983 (Evropská charta 
regionálního a prostorového plánování, přijatá 20. května 1983 v Torremolinos, Španělsko); 
Aalborská charta z r. 1994 (Charta evropských měst a obcí směřujících k udržitelnému rozvoji, 
schválená účastníky Evropské konference těchto měst v Aalborgu, Dánsko, 27. května 1994) a 
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Nová Athénská charta z r. 1998 (Zásady plánování měst, vypracované Evropskou radou 
urbanistů). 

Na základě současných znalostí je třeba řešit jak potřeby lidí, tak zajišťovat kvalitní 
životní prostředí a velmi dobře pečovat o krajinu a lidská sídla. Protože lidé jsou závislí jak na 
kvalitním přírodním prostředí, tak na technických vymoženostech, je třeba zajistit koexistenci 
systémů environmentálního, sociálního a technologického tak, aby bylo zajištěno bezpečí lidí 
ve smyslu, který poprvé definoval Maslow v r. 1954 [10], a rozvoj. Proto je třeba, aby 
strategické plánování, prostorové plánování i územní plánování uznávaly v rámci 
ekonomických činností ekologická omezení, tj. chápaly a podporovaly obyvatelstvo. Je však 
třeba říci, že plánování udržitelného rozvoje zůstává nedokončenou strategií, protože většinou 
se udržitelný rozvoj zabývá jen ochranou životního prostředí, ale nezabývá se prostředími, 
přírodním i umělým, jako zdroji pohrom ohrožujících rozvoj člověka. Proto je nezbytné a 
naléhavé sjednotit koncept udržitelného rozvoje s plánováním opatření a činností, 
preventivních, zmírňujících, reaktivních a obnovovacích vůči pohromám všeho druhu. Je třeba, 
aby opatření a činnosti vytvořily rovnováhu v rozvoji, jelikož mají nezanedbatelný ekonomický 
a sociální efekt.  
 
1.1   Životní prostředí 
 

Životní prostředí samotné je systémem systémů [16], který je z hlediska existence a 
rozvoje člověka součástí vyššího systému systémů, kterým je lidský systém, tj. životní prostředí 
je základním aktivem lidského systému. Z uvedeného faktu je zřejmé, že nepovyšujeme 
existenci a návrat životního prostředí do původního stavu nad zájmy spojené s existencí a 
rozvojem člověka, ale zároveň požadujeme, aby se životní prostředí bezohledně neničilo, 
protože vytváří prostředí nutné pro samotnou existenci člověka. Proto požadujeme, aby byly do 
praxe zaváděny kompromisy, které zohledňují potřeby člověka a životního prostředí, jsou 
založené na znalostech a zkušenostech a jejich dopady a užitky jsou monitorovány způsobem, 
který dovoluje provádět včas korekční opatření, jestliže se ukážou jako potřebná. Představa 
systému systémů je na obrázku 1. Z obrázku je zřejmé, že jde o soubor otevřených systémů, 
které se vzájemně prolínají, tj. jsou na sobě závislé. Předmětná skutečnost je příčinou řady 
neočekávaných škodlivých jevů, které poškozují životní prostředí i celý lidský systém, a tím 
komplikují život lidí. 

Životní prostředí je samo o sobě otevřený systém systémů, jehož dílčí systémy tvoří 
složky životního prostředí, mezi kterými existují propojení pomocí vazeb a toků energií, vody a 
látek. V důsledku uvedeného faktu vznikají v důsledku propojení s okolím, tj. s dílčími systémy 
lidského systému, s planetárním systémem a dalšími systémy, konflikty, které vedou ke 
změnám, z nichž některé nejsou příznivé pro člověka, i když mohou znamenat rozvoj řady 
podsystémů životního prostředí. Uvedený názor je podpořen recentními teoriemi o chování 
systémů v dynamicky proměnném světě [13].     
 
1.2   Udržitelný rozvoj 
 

Udržitelnost (udržitelný rozvoj) se dle dnešního poznání nevztahuje jen na životní 
prostředí, ale na celý lidský systém a jeho základní aktiva (tj. veřejná aktiva), na kterých je 
závislý život člověka. Základní aktiva lidského systému tvoří: životy, zdraví a bezpečí lidí; 
životní prostředí; majetek a veřejné blaho; infrastruktury a technologie, zvláště ty, které patří 
mezi kritické [13], obrázek 2.  

Hodnocení udržitelnosti (Sustainability Assessment) v obecném smyslu je 
formalizovaný proces pro identifikování, predikci a hodnocení potenciálních dopadů 
jakéhokoliv podnětu včetně variant na rozvoj společnosti (např. právní předpisy, vyhlášky, 
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politický záměr, plán, program, projekt). Z hlediska současného poznání lidského systému a 
jeho aktiv ho má provádět každé správné řízení v území [13].   
 

 

 
Obr. 1 

Schéma systému systémů a vyznačení procesů probíhajících uvnitř [16] 
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Obr. 2 
Aktiva lidského systému a jejich propojení zacílené na bezpečí a rozvoj lidí [13] 

 
 

Ze systémového hlediska udržitelný systém má atributy produktivity, resilience, 
(houževnatost = pružná odolnost), adaptability a zranitelnosti [14], a je tudíž někdy 
problematické najít vhodný referenční stav / podmínky: 
1.  Referenčním bodem udržitelnosti je žádoucí budoucí stav (techniky scénáře a 

předvídavost − foresight). 
2.  Referenčním bodem jsou jednak vstupy, jednak výstupy systémových procesů (ekologická 

stopa, životní cyklus produktů apod.). 
Když má systém nízkou adaptivní kapacitu, je zranitelný a má malý potenciál rozvoje; 

v opačném případě je houževnatý a má příležitosti pro rozvoj. Udržitelnost znamená existenci, a 
proto je hlavním cílem řízení. Je třeba poznamenat, že často se mylně předpokládá, že jde o cíl, 
o který všichni usilují. Ve skutečnosti udržitelnost není dosažitelný konečný stav, ale spíše 
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základní charakteristika dynamicky se vyvíjejícího systému. To znamená, že udržitelnost je 
neustálé přizpůsobování měnícím se podmínkám. Je skutečností, že předmětnou adaptivní 
vlastnost mají především ekosystémy. Je teprve snahou zavést předmětnou vlastnost do 
sociálního i technologického systému. Pro realizaci v praxi máme již několik poznatků: 
1. Při sledování kritičnosti se zaměřujeme na poruchy a ohrožení a při sledování udržitelnosti 

se zaměřujeme na existenci a sledujeme: probíhající činnosti; klíčové dopady vyvolané 
lidskou činností; příjemce dopadů; identifikace receptorů; způsoby šíření dopadů a 
sekundární a další dopady na hlavní a ostatní příjemce. 

2. Jelikož lidské potřeby závisí, ve značné míře, na funkcích ekosystémů, je nutné 
ekosystémovým funkcím rozumět, protože: ekosystémové funkce se mění a s nimi se mění 
i jejich působení na lidské zdraví a reakce ekosystémů na lidskou činnost (zamýšlenou či 
nezamýšlenou) nejsou vždy bezprostřední, mohou se kumulovat, působit zprostředkovaně 
nebo zpětně a přes zpětné vazby vytvářet nouzové až kritické situace. Proto postup, 
v němž se definuje nejprve inženýrská infrastruktura pro lidská sídla a pak se navrhuje její 
transformace do krajiny, je chybný, protože zcela opomíjí možné kumulativní, dlouhodobé 
a zpožděné dopady na environmentální zdroje a ekosystémové služby; je třeba hledat 
řešení, které je vhodné pro místní podmínky (tzv. site specific). 

3. Připustíme-li lidskou nedokonalost, tak musíme připustit, že technologie a infrastruktury 
vnášejí do systému životního prostředí jistý zmatek, tj. nejistoty a neurčitosti, protože 
člověk zatím nedokáže ani v nejlepší snaze předvídat všechny dopady technologií předem.  
Proto je třeba aplikovat nové přístupy, jako jsou: teorie normálnosti havárie, vysoce 
spolehlivá organizace, industriální ekologie; adaptivní environmentální management, 
industriální ekologie apod. 

 
1.3  Úkoly řízení problémů spojených s životním prostředím zacílené na rozvoj lidí 
 

Pro řízení a rozhodování států a jejich organizačních celků je z pochopitelných důvodů 
používán model životního prostředí zúžený na životní prostředí člověka, protože cílem lidského 
úsilí je zajistit rozvoj lidské společnosti, tj. moderně řečeno, takové vývojové trajektorie celého 
systému životního prostředí, která rozvoj lidstva dále umožní [13]. Na základě současného 
poznání [13,16] každé kvalitní řízení, tj. i řízení problémů spojených s životním prostředím 
musí respektovat nutnost dělat rozhodnutí s cílem: 
˗ předejít nouzovým situacím a lokalizovat nouzové situace (havárie mohou nastat jak 

v rámci jednotlivých složek, tak v rámci více složek či dokonce v rámci celého systému 
životního prostředí), 

˗ zajistit zdravý rozvoj lidské populace, 
˗ realizovat ekologické programy v socioekonomické sféře. 

Při řízení problémů spojených s životním prostředím z pohledu objektu životního 
prostředí je třeba dle [16] sledovat: 
˗ dopady antropogenních činností do životního prostředí, které lze členit dále na: 

• znečištění složek životního prostředí (může být buď materiálového charakteru, 
projevující se koncentracemi škodlivin, nebo fyzikálního původu, projevující se 
hlukem, teplem, elektromagnetickým vlněním, atd.), 

• biologickou diversitu, tj. snížení počtu druhů, změna druhového složení, apod., 
• zhoršení zdravotního stavu lidské populace, 

˗ tlak antropogenní sféry na životní prostředí, který se dělí na: 
• emise škodlivin (či lépe odpady lidských činností) do přírodního prostředí, 
• spotřebu neobnovitelných zdrojů. 
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Přitom si je třeba uvědomit, že při uvedeném řízení životního prostředí nejsou 
respektovány všechny potřeby lidí, tj. potřeba jídla, čisté vody, energií a další, které velmi 
dobře poprvé definoval Maslow [10].   
  
 
2  Fakta pro studium vztahu mezi nástroji řízení integrální bezpečnosti a řízení 

problémů spojených s životním prostředím  
 

V současné době používá veřejná správa mnoho nástrojů pro řízení. Jsou nástroje 
komplexní, mezi které patří řízení integrální bezpečnosti území [13], a nástroje užší, mezi které 
patří řízení bezpečnosti životního prostředí [16], protože jsou zacílené jen na jedno aktivum 
lidského systému.   

Z důvodu komplexního pochopení problematiky, o co jde, na základě znalostí a 
postupů prosazovaných OSN, EU, OECD atd. [13] je třeba připustit existující konflikty mezi 
různými pojetími. V souladu s poznáním se ukazuje racionální řešení, které člověk rozumný má 
k tomu, aby ze své pozice (není vládcem světa, ale jen součást světa, která je obdařená 
intelektem) se choval rozumně a neaplikoval činnosti a opatření, které by ve svém důsledku 
mohly vést k desintegraci až k rozpadu systému, který člověku umožňuje existenci a rozvoj.  

Výsledky výzkumu, které jsou dále uvedené, vycházejí ze systémového pojetí světa, ve 
kterém je mnoho systémů, které se prolínají, tj. tvoří systémy systémů [13,14,17]. Vyšší 
systémy, tj. solární i planetární ovlivňují systémy systémů nižší. I když autoři pokládají člověka 
za součást přírody, tak v důsledku umu člověka je jeho systém, označovaný jako lidský systém, 
systémem systémů, jehož dílčí systémy jsou systém sociální, environmentální a technologický, 
tj. není použit koncept pravověrných ekologů, že pro bezpečí a rozvoj člověka je zásadní 
bezpečnost systému životního prostředí. Životní prostředí je chápáno jako biosféra [17], která je 
součástí planetárního systému a jejíž definice je v odborné literatuře všeobecně přijímána. 
 
2.1   Řízení integrální bezpečnosti 
 

Analýza vývoje životního prostředí i vývoje politické, sociální a ekonomické situace 
ve světě ukazuje, že je nezbytné se připravit na řešení případů a akcí, které svou intenzitou 
dopadů vyvolají kritické situace, které mohou vyústit v závažné krize typu humanitární 
katastrofy doprovázené katastrofou v oblasti životního prostředí.  Proto z hlediska lidského 
bezpečí, rozvoje lidského systému, zachování kvalitního životního prostředí, existence, stability 
a rozvoje státu musí být koncept bezpečnosti a s ním související koncepce rozvoje kodifikovány 
a implementovány řízením bezpečnosti do praxe [13]. V základní (normální) úrovni řízení je cíl 
bezpečí a rozvoj a na ní navazují nouzové řízení a krizové řízení; obrázek 3.  
 

 
 

Obr. 3 
Model řízení lidské společnosti a jeho tři základní úrovně [13] 
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Cílem řízení lidské společnosti je za každé situace zajistit ochranu životů, zdraví a 

bezpečí lidí, majetku, životního prostředí, infrastruktury a technologií, které jsou nezbytné pro 
přežití lidí, tj. mobilizaci a koordinaci využití národních zdrojů (energie, pracovní síly, výrobní 
schopnost, jídlo a zemědělství, suroviny, telekomunikace aj.), koordinaci činností takových, 
jako je systém vyrozumění, systém záchrany a zdravotnické služby, které snižují dopady 
živelních či jiných pohrom a zajišťují kontinuitu činnosti státní správy a dodržování zákonů, a 
také vytvořit podmínky pro nastartování rozvoje.  

Územní a regionální rozvoj se projevuje budováním průmyslových oblastí, které se 
blíží obytným zónám a naopak. Zvyšuje se tak možnost vzniku škod a společnost (komunita) již 
není ochotna všechna rizika akceptovat. Proto vznikla disciplína řízení rizik a následně rizikové 
inženýrství zahrnující hodnocení rizik, snižování rizik a vysvětlení škod. V užším významu 
rizikové inženýrství souvisí s technickými systémy (vliv lidského činitele na bezpečnost 
složitých procesů) a v širším významu se dá zobecnit na obnovu krajiny s využitím 
inženýrských přístupů. Proto rizikové inženýrství zastává tak důležité postavení, jeho cílem je 
jednak optimální ochrana životů lidí, majetku a životního prostředí a jednak optimální obnova 
poškozené lokality s využitím inženýrských postupů a znalostí. Oba koncepty vyžadují 
strukturovaný systémový přístup a kvalifikované použití plánování scénářů na podporu 
rozhodování.  
 
2.2   Řízení bezpečnosti životního prostředí 
 

Řízení bezpečnosti životního prostředí je v souladu s pojetím bezpečnosti v [13] a dle 
definice a pojetí EPA (US Environmental Protection Agency) [23, 24] nástroj, kterým řídíme 
soubor opatření zacílený na bezpečí a rozvoj životního prostředí. Opatření v zájmu ochrany 
životního prostředí jsou prováděna v rámci:  
˗ územního plánování spojeného s "hodnocením techniky [13]", 
˗ budování bezpečnostních a ochranných systémů, 
˗ různých doporučení, např. smogové vyhlášky.  

Řízení území chápané jako strategické a proaktivní řízení bezpečnosti území se od 
běžného řízení životního prostředí liší v těchto bodech: 
1. Zaměřuje se na dlouhodobou udržitelnost. 
2. Cílem je integrita systémů (zahrnující i tzv. ekologickou integritu), protože ekosystémové 

služby (tj. služby, které poskytuje lidem životní prostředí) podporují život podporující 
funkce. 

3. Považuje člověka za součást systému a integruje lidskou činnost s ochranou přírodního 
prostředí. 

4. Reaguje citlivě na potřeby lidí v kontextu systémů.  
Z pohledu potřeb společnosti je třeba jednak zajistit další rozvoj hospodářství, a jednak 

snížit znečištění životního prostředí a zajistit jeho ochranu. Proces realizace spočívá zejména 
v následujícím: 
1. Zjištění objektivního stavu životního prostředí a směru jeho vývoje do budoucna, resp. 

v nejbližším období. 
2. Stanovení prioritních otázek ochrany a tvorby životního prostředí a jejich řešení v rámci 

programů a úkolů (je třeba koncepční řešení). 
3. Vypracování návrhu regulačních, ochranných a nápravných opatření ke snížení či 

odstranění škodlivých vlivů lidských činností na životní prostředí a na člověka. 
4. Vypracování metod prevence proti nadměrnému znečišťování životního prostředí 

v příštím období. 
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5. Stanovení trendu vývoje a prognóz odrazu vědeckotechnického rozvoje v oblasti životního 
prostředí. 

Umění je vysoký stupeň dovednosti. Složitá problematika vztahu člověka a přírody se 
opírá v každé dějinné epoše o určité filozofické základy. Současnou dobu lze charakterizovat 
jako epochu, ve které člověk roztáčí stále větší kolotoč hmot a energií k uspokojení svých 
potřeb, přičemž objem uvedených substancí roste daleko rychleji než potřeby lidstva.  Na jedné 
straně se projevuje nedostatek surovin a energie (zásoby se vyčerpávají) a na druhé straně se 
surovinami i energií plýtvá. 

Je třeba si uvědomit, že ve snahách o udržitelnost nejde o nalezení usmíření či utopické 
harmonie s přírodou, jak se to objevilo v některých filozofických dílech z 60. let minulého 
století. Jde o chápání přírody jako nemilosrdného živlu, ve kterém probíhá nelítostný a 
nesmyslný boj proti všem. Realistický pohled je pochopení přírody a člověka z hlediska 
optimálního rozvoje celé biosféry. Ekologické chování nelze redukovat na bouřlivé diskuse 
kolem jaderných elektráren, vodních děl či průmyslových komplexů. Plánovat a stavět velké 
stavby musíme. Přitom však je nutné zvážit dopad zmíněných staveb na životní prostředí a 
zdraví lidí. Ekologicky se však člověk projevuje ve zdánlivých maličkostech, např. potřeba 
čistoty a pořádku, úcta ke společenským hodnotám, zábrany proti ničení a poškozování, apod. 
Daným způsobem se projevuje i v celých přístupech, které aplikuje v životě, např. zcela 
nedávno se tvrdilo, že lepší jsou výrobky s kratší životností, které se nemusí opravovat;  dnes 
z hlediska potřeby snížit odpady a šetřit surovinami a energií se vracíme ke starému pojetí, tj. 
k výrobkům s dlouhou životností. 
 
 
3  Výsledky studia vztahu mezi nástroji řízení integrální bezpečnosti a řízení 

životního prostředí 
 

Nástroj řízení bezpečnosti životního prostředí je v původních odborných zdrojích 
[23, 24] označen jako řízení problémů spojených s životním prostředím (environmental 
management), který je realizován systémem řízení problémů životního prostředí (EMS). EMS 
zajišťuje řízení programů zaměřených na životní prostředí v organizacích způsobem 
komplexním, systematickým, plánovaným a dokumentovaným. Zahrnuje organizační strukturu, 
plánování a zdroje pro rozvoj, implementaci a údržbu politiky pro ochranu životního prostředí. 
Podle pravidel uvedených ve zdrojích [23, 24] předmětný nástroj: 
˗ je nástrojem ke zlepšení výkonu životního prostředí, 
˗ je založen na pokrokovém řízení rizik, tj. na řízení bezpečnosti životního prostředí,  
˗ poskytuje systematický způsob pro řízení záležitostí životního prostředí organizace, 
˗ zajišťuje, že všechny úrovně řídicího systému organizace sledují bezprostřední a 

dlouhodobé dopady výrobků, služeb a procesů na životní prostředí, 
˗ zajišťuje řád a konzistenci přístupu organizace k zájmům životního prostředí v oblasti 

alokace zdrojů, stanovení odpovědností a probíhajících hodnocení praktik, postupů a 
procesů, 

˗ zaměřuje se na kontinentální vylepšení systému.  
Uvedené údaje znamenají, že předmětný nástroj se týká organizace i řízení bezpečnosti 

území, které jsou spojené s aktivem „životní prostředí“. Logické srovnání základních položek 
u nástroje řízení integrální bezpečnosti území a u nástroje řízení životního prostředí ukazuje, že 
oba typy se liší následovně: 
1. Chráněná aktiva: 

˗ řízení problémů životního prostředí sleduje jedno chráněné aktivum a v pokrokovém 
konceptu používaném v EU má tři pilíře (environmentální, sociální a ekonomický) [86], 
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˗ řízení integrální bezpečnosti území má několik veřejných aktiv a životní prostředí je 
jedním z nich (obrázek 2). 

2. Cíle: 
˗ recentní řízení problémů životního prostředí je zaměřené na zajištění životního 

prostředí s rozvojem, které zajišťuje lidskou existenci; první jsou potřeby životního 
prostředí a teprve druhé potřeby lidí [23, 24], což neumožňuje řešit potřeby lidí ve 
smyslu Maslowovy pyramidy [10], 

˗ řízení bezpečnosti lidského systému je zacíleno na zajištění lidského systému 
s rozvojem a zajišťuje péči o životní prostředí, ale ne jako hlavní prioritu, nýbrž jako 
jedno ze základních aktiv systému, tj. má šanci řešit potřeby lidí ve smyslu Maslowovy 
pyramidy [10]. 
S ohledem na uvedená fakta můžeme uzavřít, že pro lidi je řízení bezpečnosti lidského 

systému (tj. řízení integrální bezpečnosti území) přijatelnější, protože má šanci řešit všechny 
potřeby lidí. Problém je jen v tom, že doposud nemáme dostatek znalostí o zdrojích 
průřezových rizik, nutných pro jejich určení a řízení; chybí kritéria a limity pro řízení a 
vypořádání předmětných rizik. 

V projektu [5] není pojem „environment“ taxativně definován. Dle formulace projektu 
jde o: 
˗ přispění ke zlepšení řízení životního prostředí, 
˗ zařazení zdraví a kvality životního prostředí do veřejného zájmu, 
˗ odvrácení zhoršování kvality životního prostředí pomocí řízení založeného na znalostech. 

Kritické vyhodnocení citací, o které se projekt opírá, ukazuje, že v projektu jde o: 
1. Problém udržitelného života [2, 3, 6, 22]. 
2. Pochopení, že problém je složitý a že je třeba věnovat péči rizikům v systémovém pojetí, a 

proto je třeba používat multikriteriální přístupy a respektovat více aktiv [1-9, 13, 19-22]. 
Vlastní srovnání textu projektu [5] s výsledky uvedenými v předchozích kapitolách 

ukazuje, že: 
˗ v chápání problému mezi námi používaném inženýrském přístupu [13-15] a přístupem 

používaném v projektu není rozdíl (v obou se zvažuje složitý systém, více 
nesouměřitelných aktiv, vícekriteriální přístup, řízení pohrom, vypořádání rizik jako 
základ řízení pohrom), 

˗ v šíři řešení problému mezi námi používaném inženýrském přístupu [13-15] a přístupem 
používaném v projektu je rozdíl (v projektu jde o řešení jen vztahu prostředí – zdraví 
člověka, tj. jen o jeden z problémů, který řeší pokrokový inženýrský přístup založený na 
konceptu řízení integrální bezpečnosti lidského systému v dynamicky proměnném světě, 
který musí respektovat projektanti a další aktéři při řešení problémů v území).  

Koncept integrální bezpečnosti používaný při inženýrských řešeních v územích, ve 
kterých jsou umístěny jaderné elektrárny, chemické provozy, vojenské objekty, přehrady, 
sklady nebezpečných látek, přepravní koridory a produktovody s nebezpečnými látkami, 
školy, nemocnice, velká lidská sídla apod. zahrnuje koncept environmentální bezpečnosti. Je 
realističtější, protože řeší problémy lidí a životního prostředí s ohledem na skutečnost, že lidé 
potřebují energii, dostatek vody, jídla atd.  Je realističtější i v tom, že připouští existenci 
nouzových a kritických situací, a proto má připraveny typy řízení a řešení pro podmínky 
normální, abnormální a kritické (každé strategické řízení respektuje otázky prevence, 
připravenosti, odezvy, obnovy a poučení a má: strategické plány, do kterých patří územní i 
prostorové plány; nouzové plány, do kterých patří plány havarijní a plány kontinuity; krizové 
plány a i plány pro neočekávané situace). Tím je pro řešení lidských potřeb přínosnější. Jeho 
další výhodou je, že má též propracován koncept práce s riziky zaměřený na racionální řešení 
problémů inženýrskými disciplínami, který bude použit ve zprávě další. 
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Závěr 
 

Rozhodování ve prospěch rozvoje potřebuje provést nejdříve určitou inventuru a 
odpovědět na otázku „co chceme udržovat“. Uvedený problém lze vyřešit například analýzou 
v jednotlivých oblastech tak, jak byly zde popsány. Následně bude nutné odhadnout rizika 
v každé oblasti samostatně, posoudit možnost synergických vazeb, či domino efektů a získáme 
komplexní materiál, který může sloužit jako určitý srovnávací etalon. Velmi důležité bude 
zavedení monitoringu kritických oblastí tak, aby veřejná správa měla informace k dispozici 
s určitým předstihem a mohla na ně včas reagovat. V rámci krizového řízení se osvědčil určitý 
systém karet pro vedoucí zaměstnance, na kterých mají popsanou doporučenou chronologickou 
činnost v té které situaci. 

Jak ukazuje dosavadní trend celkového vývoje životního prostředí, nemůžeme počítat 
v současné době, ani v nejbližší budoucnosti se zachováním nebo vytvořením životního 
prostředí v ideálním přirozeném stavu. Je proto nutné hledat jiná východiska, zejména stanovit 
v současnosti míru únosnosti znečišťování životního prostředí cizorodými látkami a tuto míru 
dodržovat. Zároveň je však třeba zaměřit všechny lidské činnosti k tomu, aby došlo 
k zásadnímu obratu, tj. zastavilo se další znečišťování životního prostředí a cílevědomě se 
vytvářelo zdravé prostředí. Cesta k tomuto cíli není lehká, protože to není pouze otázka 
finančních prostředků, ale je k tomu zapotřebí zásadní obrat v myšlení lidí; dokonce 
v některých případech i jiná klasifikace hodnot, než je ta současná. 

Předpoklady aktivní ekologické politiky v řízení území a v řízení lidské společnosti 
jsou v celém souboru činností člověka, tj. vědeckovýzkumné, správní, zákonodárné, výchovné, 
propagační, osvětové a iniciativní občanské. Přitom je třeba brát v úvahu: 
˗ bezprostřední působení znečišťující látky a dobu působení látky. Zatímco znečišťující 

látky v pracovním prostředí působí pouze 8 h, tak v lidských sídlech působí celých 24 h. 
Dalším faktorem je skutečnost, že dětský organismus, staré a oslabené osoby mají menší 
odolnost vůči škodlivému působení znečištění, 

˗ škodliviny působí na člověka buď přímo, nebo zprostředkovaně přes rostlinstvo a 
živočichy, 

˗ prevence škodlivých vlivů na životní prostředí je vždy méně nákladná než odstraňování 
vzniklých škod, 

˗ vztah k městu i k přírodě tkví v uvědomělém chování každého člověka. V práci [12] 
demonstroval dr. Paluska na příkladu Hamburku velmi krásný vztah obyvatel města 
k prostředí města, což je hlavním faktorem, který způsobil, že město je čisté a upravené a 
jeho životní prostředí se stále zlepšuje. 

V posledních třiceti letech je zvýšený výskyt chronických neinfekčních chorob, které 
se zakládají v mládí a projevují se ve středním a vyšším věku (arterioskleróza, infarkt, vysoký 
krevní tlak, cukrovka, chronický zánět průdušek, zhoubné nádory, apod.). Uvádí, že je 
prokázáno, že nemoci mají obecný zdroj, čímž je náš životní styl a prostředí, v němž žijeme. 
Obecným zdrojům, tj. zevním vlivům je vystavena celá populace. Nemoc ovšem postihne jen ty 
jedince, kteří nemají dostatečnou dědičně podmíněnou rezistenci nebo jsou geneticky 
vnímavější. Proto mezi nejnaléhavější úkoly současnosti patří proto vyřešení a překonání stále 
narůstajících rozporů mezi společností a přírodou, a to především v tom smyslu, aby nebyly 
jako dosud respektovány pouze bezprostřední zájmy a potřeby lidstva, ale i potřeby přírody, na 
níž je lidstvo ve své existenci závislé. Je proto třeba zajistit životní podmínky, které se skládají 
ze: zdravého stavu ovzduší, vody, půdy a ostatních složek; zdravé výživy obyvatel a ze 
zásobování zdravotně nezávadnými předměty běžného užívání; zdravého vývoje dětí a dorostu 
a příznivého působení pracovního prostředí a práce na zdraví pracujících. Seznam konkrétních 
opatření pro zlepšování složek životního prostředí je shrnut v práci [16]. Předmětná práce také 
ukazuje, že všechna požadovaná opatření prosazuje též nástroj řízení integrální bezpečnosti. 
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Na samý závěr je třeba připomenout, že stále platí, že plamenná slova o udržitelnosti 
jsou jen výtvorem okamžiku, ve kterém byla přednesena a že pro dosažení udržitelného rozvoje 
je třeba znalosti, kvalitní řízení věcí veřejných a odpovědný přístup každého lidského jedince. 
 
 

Résumé 
The paper contains comparison of human system safety management and 

environmental management. Logic comparison of basic items shows that considered 
management types differ by: 
1. Assets, i.e.: environmental management has one asset “environment”; and integral safety 

management has several public assets and environment is only one of them. 
2. Aims, i.e.: recent environmental management is aimed to secure environment with 

sustainable development enabling the human existence; the first is environment needs and 
the second human needs, which does not enable to solve human needs in the sense of 
Maslow pyramid; and integral safety management is aimed to secure human system with 
sustainable development and it also takes care on environment but not as the main priority 
but as one of basic system assets, i.e. it has a chance to solve human needs in the sense of 
Maslow pyramid. 

Regarding these facts we can conclude that for humans the integral safety  
management is more acceptable because it has a chance to fulfil human needs  in the sense  of 
Maslow pyramid. The security situation in the world, territory and organisation has been 
changing with the time, and therefore, there must be systematically built the safety culture, 
which taking into account actual piece of knowledge and experience.  

The safety culture promotion into practice requires both, the aimed management and 
the broad participation of all staff of a subject under consideration with emphasising that the 
top management has the biggest responsibility. It understandably leads to the assignment of 
higher priority to planning and safety management as well as to higher demands to the 
understanding level of all participants. For humans the integral safety  management is more 
acceptable because it has a chance to fulfil human needs  in the sense  of Maslow pyramid and 
it include the environment and search for co-existence of systems social, environmental and 
technological.  
 
 
Literatura  

 
[1] BELTON, V. a T. STEWART. Muliple Criteria Decision Analysis: An Integrated 

Approach. Dordrecht: Kluwer Academic, 2002. 
[2]  BRIGGS, D.J. A Framework for Integrated Environmental Health Impact Assessment of 

Systemic Risks. Environmental Health. 2008.  
[3]  CHIVIAN, E a A. BERNSTEIN, eds. Sustaining Life. How Human Health Depends on 

Biodiversity. New York: Oxford University Press, 2008. 
[4]  CUFF, D. et al. Urban Sensing: Out of the Woods Commune. ACM. 2008, roč. 51, č. 3, 

s. 24–33. 
[5]  EU. Development of sensor-based Citizens’ Observatory Community for improving quality 

of life in cities (CITI-SENSE). ENV.2012.6.5-1. EU, Brussels 2012. 
[6]  ITTLESON, W. H. Environmental Perception and Urban Experience. Environmental and 

Behaviour. 1978, 10, s. 193–213. 

10 



OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 
ŘÍZENÍ A KRITICKÁ INFRASTRUKTURA 

[7]  KEUNE, H., B. MORRENS a I. LOOTS. Natural Scientific Complexity from a Social 
Scientific Perspective:Environment and Health Research and Policymaking in Belgium. 
Int. J. Risk Assessment and Management. 2009, roč. 13, č. 3/4, s. 242–259. 

[8]  KEUNE, H., J. SPRINGAEL a W. DE KEYSER. Negotiated Complexity in 
Environmental Health: Methodological Decision Making in Multi-Criteria Decision 
Support. Environmental Health. 

[9]  MARAKAS, G. M. Decision Support Systems in the 21st Century. New Jersey: Prentice 
Hall Pearson Education, 1999. 

[10]  MASLOW, A. H. Motivation and personality. New York: Haper, 1954. 236 s. 
[11]  MUNDA, G. Social Multi-Criteria Evaluation for a Sustainable Economy. Berlin: 

Springer-Verlag, 2008. 
[12]  PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Environmental  Monitoring and Adjacent Problems. Praha: 

ČEÚ a MŽP ČR, 1993. 356 s. 
[13]  PROCHÁZKOVÁ, D. Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. Praha: ČVUT, 

2011. 483 s. ISBN 978-80-01-048 44-3.  
[14]  PROCHÁZKOVÁ, D. Analýza a řízení rizik. Praha: ČVUT, 2011. 405 s. ISBN 978-80-

01-04841-2. 
[15]  PROCHÁZKOVÁ, D. Bezpečnost kritické infrastruktury. Praha: ČVUT, 2012. 318 s. 

ISBN 978-80-01-05103-0. 
[16]  PROCHÁZKOVÁ, D. a J. PROCHÁZKA. Integrální bezpečnost zajišťuje optimální 

rozvoj životního prostředí. Praha: ČVUT, 2014. 224 s. ISBN 978-80-01-05480-2. 
[17]  RAVEN, P.H., L.R. BERG a G.B. JOHNSON. Environment. Saunders College Pub., 

1998. 579 s. ISBN 003018679X, 97800301 86790.  
[18]  ROSENHEAD, J., ed. Rational Analysis for a Problematic World. Problem Structuring 

Methods for Complexity, Uncertainty and Conflict. West Sussex, England: John Wiley & 
Sons, 1989. 

[19]  SMITH, A., M.B. CROOKS a R. MILTON. Mapping for the Masses: Accessing Web 2.0 
through Crowdsourcing. London: UCLCentre for advanced spatial analysis, 2008. 

[20]  STERN, P. C. a H.V. FINEBERG, eds. Understanding Risk: Information Decisions in a 
Democratic Society. Washington D. C.: National Research Council, National Academy 
Press, 1996. 

[21]  WANG, J., Y. JING, C. ZHANG, a J. ZHAO. Review on Multi-Criteria Decision Analysis 
Aid in Sustainable Energy Decision-Making. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 
2009. 

[22]  WHO – World Health Organisation. Ecosystems and Human Well-being: Health Synthesis 
– A report of the Millennium Ecosystem Assessment. Geneva: WHO, 2006. 

[23] www.epa.gov/ems/ 
[24] www.inem.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 


