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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 

Vážení čtenáři, 

 

časopis The Science for Population Protection vstupuje již do svého 9. ročníku. 

Změny, které jsme uskutečnili v posledních dvou letech, měly pozitivní dopad jak na jeho 

obsah, tak i dopisovatelskou činnost. Máme opravdu radost, že počet článků, nabízených naší 

redakci ke zveřejnění, neustále narůstá. 

 Dne 22. listopadu 2016 převzali zástupci MV – GŘ HZS ČR, Institutu ochrany 

obyvatelstva z rukou předsedy vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotky a náměstka 

ministra vnitra RNDr. Josefa Postráneckého za vítězství v Národní ceně kvality České 

republiky tato ocenění: 

 Národní ocenění: Národní cena kvality České republiky, Vítěz programu EXCELENCE 

veřejného sektoru, titul „Úspěšná organizace“ 

 Mezinárodní ocenění: EFQM, titul „Recognised for Excellence 3 star“ 

Tím, že se Institut ochrany obyvatelstva stal držitelem těchto ocenění, stoupla prestiž nejen celé 

organizace, ale zároveň i našeho časopisu.  

 S ohledem na neustále rostoucí počet přírodních a člověkem způsobených 

mimořádných událostí a závažnost jejich následků nabývá na významu integrovaný přístup 

cílený ke snižování vlivu těchto jevů. V rámci systematického uplatňování politiky prevence 

mimořádných událostí a krizových situací byla v roce 2016 zpracována a vládou ČR schválena 

„Analýza hrozeb pro Českou republiku“. Rostoucí komplexita hrozeb a z nich plynoucích rizik 

ovlivňuje přímo nebo zprostředkovaně zajišťování ochrany obyvatelstva a vyžaduje neustálou 

adaptaci schopností složek bezpečnostního systému České republiky. 

 Důležitou roli zde sehrává bezpečnostní výzkum, jehož souhrnným cílem je rozvoj 

schopností a zvyšování připravenosti bezpečnostních složek a minimalizace dopadů 

mimořádných událostí na obyvatelstvo. Zde se otevírá velký prostor pro diskuzi, výměnu 

poznatků a sdílení informací, obecně vycházejících z bezpečnostního výzkumu k ochraně 

obyvatelstva jak směrem k možným přírodním hrozbám a rizikům, tak také k fenoménu masové 

migrace a velkých politických změn. Právě výše uvedenými oblastmi se chce náš vědecký 

recenzovaný časopis zabývat. 

Závěrem mi dovolte Vám poděkovat za dopisovatelskou činnost a do dalšího roku 

společné práce popřát mnoho tvůrčích myšlenek. Do Nového roku Vám chci popřát všechno 

nejlepší, poděkovat za Vaši dopisovatelskou činnost. Věřím, že i v dalším období budou Vaše 

dopisovatelské aktivity do našeho časopisu Institutu ochrany obyvatelstva na minimálně stejné 

úrovni jako v předchozím období v loňském roce, ne-li na vyšší. 

 

 

  
 

 plk. Ing. Mgr. Rostislav Richter 

 předseda redakční rady 
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Předávání ocenění za vítězství v Národní ceně kvality České republiky 

 

 

 

 


