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v originále 
Cíl lidstva je v současné době formulovaný jako bezpečná komunita, která má potenciál udržitelně 
se dále rozvíjet. Nedílnou součástí cíle je ochrana osob a majetku, o níž pojednává předložená 
práce. S ohledem na současné poznání se práce nesoustřeďuje jen na ochranu životů a zdraví lidí, 
ale na celý komplex aktiv, které jsou pro lidi důležité. Při výkladu se vychází z principu, že 
problémy je třeba identifikovat a řešit, a to znamená, že když chceme něco ochraňovat, tak musíme 
vědět: co, proč, jak, co k tomu potřebujeme (jakou strukturu systému ochrany, jaké prvky, vazby a 
toky v daném systému) a v neposlední řadě je třeba stanovit postup pro poučování ze zkušeností, 
protože obecně platí, že to, co je platné dnes, nemusí být platné zítra, protože se vše odehrává 
v dynamicky proměnném světě. Výklad vychází z toho, že každá komunita je v reálném světě 
otevřený systém, tj. její stav je určen nejen procesy a jevy uvnitř, ale i procesy a jevy, které jsou v 
okolí, tj. v lidské společnosti, životním prostředí, planetárním systému, galaxii a dalších vyšších 
systémech. Každá komunita je dílčí část, tj. prostorově omezená část lidského systému a každý 
systém existuje v rámci nějakého kontextu nebo okolí a ze vztahu mezi systémem a okolím vyplývá, 
že vlastnosti okolí se odráží ve vlastnostech systému. 

v angličtině Humanity target is today formulated as safe community having the potential of further sustainable 
development. Integral part is protection of persons and properties, with which present paper deals. 
Regarding the present cognition the work is not only concentrated to protection of human lives and 
health, but to whole asset set that are important for humans. Explanation is based on principle that 
problems must be identified and solved, namely it means that if we want to protect something, so 
we must know: what; why; how; what we need fro it (what protection system structure, what 
elements, links and couplings in a given system) and there is necessary to know procedure of 
learning from experiences because it generally holds that this, what is valid today, it will not be 
valid tomorrow because all is located in dynamically variable world. Explanation goes out from 
reality that each community in real world is open system, i.e. its condition is determined not only by 
processes and phenomena inside but also those in vicinity, i.e. in human society, environment, 
planetary system, and galaxy and other superior system. Each community is a part, i.e. spatially 
limited part of human system and each system exists in some context framework or vicinity, and 
from relation between system and its vicinity it follows that vicinity properties reverberate in system 
properties.     

 

OBSAH 

1. Úvod 
2. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku 
3. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku 
4. Lidský faktor 
5. Vybrané aspekty spojené s ochranou osob a majetku 
6. Legislativa  
7. Závěr 
 



 


