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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážení čtenáři, 

 
časopis The Science for Population Protection vstupuje již do svého 8. ročníku, resp. 

do 3. ročníku ve své nové podobě a se změněnou strukturou redakčního managementu. Jak se 
ukazuje, tyto změny měly pozitivní dopad jak na jeho obsah, tak i dopisovatelskou činnost. 

Uplynulý rok přinesl v oblasti tematické gesce našeho časopisu ve světě dvě zásadní 
výzvy a to nejen pro celou bezpečnostní komunitu, ale také pro široké vrstvy obyvatelstva jak 
v Evropě, tak i z hlediska celosvětového. Do popředí vystoupily především dva zásadní 
fenomény, nechci říci hrozby. 

V oblasti antropogenní činnosti se jedná v poslední době o nebývale masivní migraci 
obyvatelstva z oblastí severní Afriky a Blízkého východu do Evropy, především z obavy před 
válkami ve zhroucených státech a také z ekonomických důvodů. V oblasti přírodních neštěstí a 
katastrof jde dosud v našich zeměpisných šířkách o nevídané extrémy počasí – jeden 
z nejteplejších a nejsušších roků na našem území za posledních více než 200 let měření. 

Obě tyto události jsou velkými výzvami nejen pro orgány veřejné správy všech stupňů, 
profesionálních i dobrovolných organizací, ale především pro obyvatelstvo, jak jim úspěšně 
čelit. To bude klást vyšší nároky na činnost základních a dalších složek v rámci integrovaného 
záchranného systému a všech dalších organizací, které lze zařadit mezi subjekty ochrany 
obyvatelstva. Důležitou roli by zde měl sehrát bezpečnostní výzkum, jehož souhrnným cílem by 
měla být minimalizace dopadů uvedených událostí na obyvatelstvo a celkový život společnosti. 

Zde se také otevírá velký prostor pro diskuzi, výměnu poznatků a sdílení informací, 
obecně vycházejících z bezpečnostního výzkumu k ochraně obyvatelstva jak směrem 
k přírodním hrozbám a rizikům, tak také k fenoménu masové migrace. To je hlavní úkol našeho 
vědeckého recenzovaného časopisu. Ukazuje se, že někdy kritizovaný široký záběr časopisu 
není až tak na škodu, neboť může zahrnout širokou oblast informací, týkajících se nejrůznějších 
oblastí, majících za cíl zajistit důstojné přežití obyvatel při nejrůznějších extrémních událostech, 
které se již podle dřívějších prognóz mají vyskytovat ve zvyšující četnosti a s mohutnějšími 
negativními dopady na společnost. 

Do Nového roku Vám chci popřát všechno nejlepší, poděkovat za Vaši 
dopisovatelskou činnost a také lehké pero a to nejen při psaní článku do našeho časopisu. 
Věřím, že i v dalším období budou Vaše dopisovatelské aktivity do našeho časopisu na 
minimálně stejné úrovni jako v loňském roce, ne-li na vyšší. 
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