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Jazyk v originále anglický 
Název  
  

v originále Challenges to future disasters management 
v češtině Výzvy pro budoucí řízení pohrom 

Anotace  
  

v originále Security situation in the EU, world and in each territory continuously changes with time, and 
therefore, it is necessary to form new safety culture taking into account actual knowledge and 
experiences with interdependences among the public assets leading to extreme social crises (in 
history e.g. great famines). With regard to the historical development there are: a lot of preventive 
and mitigation measures that have been applied into practice by legal rules, technical standards and 
norms and public instructions; response systems; and renovation ways. However, it is true that their 
effectiveness decreases with time because new risks emerge and territory and human vulnerabilities 
increase in all domains.   
For ensuring the live of humans in a safe space there is necessary to manage and trade-off with risks 
properly, i.e. measures and activities to aim to existence, security and development of human 
system. 
The book goes out from results of research of disasters and disasters´ management obtained during 
the FOCUS (Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to 
Exogenous EU Roles) project solution and targeted to safe Europe ensuring. 

v češtině Bezpečnostní situace v EU, světě a v každém území se průběžně mění s časem, a proto, je nutné 
formulovat novou kulturu bezpečnosti, a přitom brát v úvahu skutečné znalosti a zkušenosti 
s propojeními mezi veřejnými aktivy, která vedou k extrémním sociálním krizím (v dějinách např. 
velké hladomory). S ohledem na historický vývoj existují: spousty preventivních a zmírňujících 
opatření, které byly zapracovány do praxe právními předpisy, technickými normami a standardy, a 
veřejnými instrukcemi; systémy odezvy; a způsoby obnovy. Je však pravda, že jejich účinnost klesá 
s časem, protože se objevují nová rizika a roste zranitelnost území a lidí ve všech oblastech.    
Pro zajištění života lidí v bezpečném prostoru je nutné řídit a vypořádávat rizika řádně, tj. provádět 
opatření a činnosti, aby se zaměřila na existenci, bezpečí a rozvoj lidského systému.  
Kniha vyjde z výsledků výzkumu pohrom a řízení pohrom, který vyl proveden v rámci řešení 
projektu EU „Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to 
Exogenous EU Roles! (FOCUS)a zacílen na bezpečnou Evropu. 
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