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Integrální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí
Integral Safety Ensuring The optimum Development of Environment
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 a jejich 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.
Předložená publikace proto popisuje koncept integrální bezpečnosti ve vztahu k životnímu prostředí
a v závěru předmětný koncept porovnává s moderním konceptem environmentální bezpečnosti.
Ukazuje, že koncept integrální bezpečnosti obsahuje cíle environmentální bezpečnosti, tj. pro lidi je
prospěšnější.
Based on current knowledge we need to address both, the needs of humans and to ensure a good
environment, and very well to take care of landscape and human settlements. Because humans are
dependent on both, the high-quality natural environment and the technical conveniences, it is
necessary to ensure the coexistence of systems of environmental, social, and technological and their
development. Therefore, it is necessary to make so the strategic planning, spatial planning and land
use planning may in the framework of economic activities to honor the environmental constraints,
i.e., they understand and support the population. However, it is fair to say that the planning of
sustainable development remains a work in progress, because most of these strategies of sustainable
development deals with only the protection of the environment, but does not deal with environs,
natural and artificial, as a source of disasters affecting the human development. It is, therefore,
necessary and urgent to unite the concept of sustainable development with the planning of measures
and actions of prevention, mitigation and recovery, reactive to disasters of all kinds. It is necessary
that the measures and actions have created a balance in the development, as they have considerable
economic and social effect.
Submitted to the publication, therefore, describes the concept of integral safety in relation to the
environment and in the end these concept is compared with a modern concept of environmental
safety. It shows that the integral safety concept includes environmental safety objectives, i.e., it is
for the humans better.
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