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Témou diplomovej práce je evakuácia zhromažďovacích priestorov so zameraním na samotný 

pohyb osôb objektom. Tento proces sa dá opísať pomocou parametrov, ktoré sú uvedené 

v úvodnej časti práce. Praktické prevedenie cvičného požiarneho poplachu a následná 

modelácia evakuácie osôb z tohto zhromažďovacieho priestoru v simulačnom programe sú 

rozobrané v nasledujúcich kapitolách. Záverečná časť práce hodnotí únikové východy  

priestoru z hľadiska počtu, rozmiestnenia a veľkosti, pričom ponúka optimálne riešenie 

získané modeláciou viacerých variant v simulačnom programe. 
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The theme of this master thesis is the evacuation of assembly areas with the intention on 

independent movement of persons in the object. It is possible to describe this process by 

means of parameters that are mentioned in the introductory of the thesis. The following 

chapters deal with the practical realization of training fire alarm and with the modelling of 

evacuation of people from this area in a simulation programme. The final part of this master 

thesis is about the emergency exit of area considering the number, location and size. There 

will also be described an optimal solution gained by the modelation of different options in the 

simulation programme. 
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 Úvod 
 

Len málokto z nás si vie predstaviť svoje správanie v náročnej životnej situácií akou je 

vystavenie účinkom požiaru popr. inej mimoriadnej udalosti. Reakcia na túto udalosť je 

u každého človeka odlišná, ale všetci máme inštinkt dostať sa na bezpečné miesto v čo 

najkratšom čase a akýmkoľvek spôsobom. Táto diplomová práca sa bude zaoberať samotným 

pohybom evakuovaných osôb na miesto, kde nie sú vystavené účinkom požiaru. Pri výskyte 

veľkého počtu osôb na jednom mieste stúpa riziko problémov s týmto transportom, preto tieto 

priestory sú definované vo vyhláške č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

12 ako zhromažďovacie priestory (ďalej len ZP) a sú na ne kladené zvýšené nároky po 

stránke požiarnej bezpečnosti stavieb. 

Teoretická časť práce je rozdelená na tri základne časti. Po úvodnom zoznámení 

s problematikou evakuácie bude nasledovať popis parametrov hodnotiacich pohyb 

evakuovaných osôb objektom. Prehľad mimoriadnych udalostí so smrteľnými následkami, 

ktoré sa odohrali v ZP vo svete, bude témou ďalšej časti práce. Súčasne budú zhodnotené 

príčiny vzniku týchto udalostí a vyvodený spoločný záver, ktorý je pre všetky spomenuté 

prípady spoločný. V poslednej tretej časti budú uvedené zásady projektovania ZP 

v Slovenskej republike, Českej republike a v zahraničí. Hlavná časť práce, ako bude popísaná 

v nasledujúcom odstavci, bude zameraná na ZP hľadiska divadla. Preto v tejto poslednej 

teoretickej časti budú uvedené aj základné špecifické požiadavky na tento druh ZP 

v spomenutých krajinách.  

Hlavnou časťou práce bude popis a vyhodnotenie prevedeného cvičného požiarneho 

poplachu s následnou evakuáciou ZP hľadiska divadla. Vyhodnotenie bude prebiehať 

pomocou získaných videozáznamov z kamier, ktoré boli rozmiestnené po objekte. Svoj pohyb 

budovou na voľné priestranstvo snímali aj v hľadisku strategicky rozmiestnení figuranti. Čas 

celkovej evakuácie, dosiahnutý pri reálnej situácií, bude porovnaný s časom dosiahnutým 

simuláciu v programe buildingEXODUS  so zadanými hodnotami vstupných parametrov, 

získaných z  videozáznamov reálnej evakuácie. 

Posledná časť práce sa bude zaoberať optimalizáciou zvoleného ZP so zameraním na 

počet, veľkosť a rozmiestnenie únikových východov. Vo vybranom ZP hľadiska divadla bude 

posúdený existujúci stav únikových východov. Následne budú vytvorené nové varianty, 

pričom sa bude skúmať ktoré rozmiestnenie, počet a veľkosť únikových východov z priestoru 

je najvyhovujúcejšie na základe zvolených kritérií. 
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Rešerše 
 

Cieľom tejto rešerše je získanie legislatívnych dokumentov, odborných vedeckých 

publikácií a článkov, ktoré sa zaoberajú problematikou zhromaždovacích priestorov so 

zameraním na hľadiská kultúrnych, spoločenských a športových objektov v Českej republike. 

Legislatívne je pojem ZP definovaný vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 12. Požiadavky na tieto priestory sú ale definované hlavne vo 

vyhláške č. 268/2011 Sb., ktorou sa novelizovala vyhláška č. 23/2008 Sb., o stanovení 

podmínek požární ochrany staveb15 a kódexe noriem PBS, ktorými sú: 

 ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory 6 

 ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty 4 

Najdôležitejšou z uvedených noriem, ktorá je uvedená ako prvá určená priamo na 

projektovanie ZP, je ČSN 73 0831 6 . Táto norma platí pre projektovanie požiarnej 

bezpečnosti nových ZP, pre projektovanie stavebných zmien existujúcich ZP a na 

projektovanie zmien stavieb, ktoré sa na ZP upravujú. Norma stanovuje špecifické 

požiadavky PBS na ZP, poprípade na objekty v ktorých sú tieto priestory umiestnené. 

V úvode definuje pojem ZP v súlade z vyhláškou 12 a rozdeľuje tieto priestory na vnútorné 

a vonkajšie ZP. Následne určuje požiadavky na oba druhy ZP čo sa týka požiarnych úsekov, 

stavebných konštrukcií, únikových ciest, odstupových vzdialeností, technických zariadení 

a zariadení na protipožiarny zásah. Pre tieto priestory a objekty platia taktiež všetky 

ustanovenia normy ČSN 73 0802 4, pokiaľ nie sú v norme ČSN 73 0831 6  podmienky 

upravené. Norma 4 platí na projektovanie PBS nových stavebných nevýrobných objektov, 

zmien stavieb existujúcich nevýrobných objektov a priestorov a pokiaľ v zmene stavieb 

vyžaduje ČSN 730834 postup podľa tejto normy 4.      

Tretie vydanie SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 7 zhrňuje existujúce 

poznatky v požiarnej ochrane a pridáva zmeny, ktoré odrážajú pokrok v oblasti požiarnej 

dynamiky. Dokument ISO/TR 13887-8 1 poskytuje návod pre existujúce inžinierske prístupy 

na hodnotenie správania osôb pri požiari, najmä po stránke ich správania pri úniku. 

Z edície SPBI vyšla v roku 2006 publikácia Evakuácia osôb 2 od L. Folwarczného 

a J. Pokorného, ktorá sa komplexne zaoberá problematikou evakuácie osôb jak po stránke 

požiarnej ochrany tak po stránke ochrany obyvateľstva. Je v nej zahrnutý historický vývoj 

a detailný popis objektovej a plošnej evakuácie. Neoceniteľný prínos pre pochopenie 

správania evakuovaných osôb mála modelácia evakuácie pomocou manuálu 11 v programe 

buildingEXODUS.  
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1. Problematika evakuácie osôb 
 

V oblasti požiarnej ochrany je pojem evakuácie používaný veľmi často avšak bez toho 

aby bol v niektorom zo zdrojov definovaný. Na základe literatúry 2 je pojem evakuácia osôb 

chápaný ako krátkodobé opustenie potenciálne ohrozeného priestoru niektorým zo 

sprievodných účinkov požiaru (úbytok kyslíka, splodiny horenia, teplo) bez pomoci 

záchranných zložiek. 

V oblasti ochrany obyvateľstva 23 je evakuácia ako jeden so základných spôsobov 

ochrany obyvateľstva, definovaná ako súhrn opatrení zabezpečujúcich premiestnenie osôb, 

hospodárskych zvierat a vecných prostriedkov v danom poradí priority z ohrozeného priestoru 

na iné územie. 

Evakuáciu rozdeľujeme na základe rôznych hľadísk. Odborná literatúra 23  delí 

evakuáciu z hľadiska rozsahu opatrení na: 

 objektovú – evakuácia osôb jednej budovy alebo malého počtu obytných budov, 

administratívne správnych objektov, technologických prevádzok a ďalších 

objektov, 

 plošnú – evakuácia osôb časti alebo celého urbanistického celku, prípadne 

väčšieho územného priestoru. Tento druh evakuácie sa uskutočňuje ako evakuácia 

všeobecná alebo evakuácia čiastočná v závislosti na situácii. 

 

Z hľadiska času trvania 23  sa evakuácia osôb delí na: 

 krátkodobú, kde ohrozenie nevyžaduje dlhodobé opustenie domova. Pre 

evakuované osoby nie je potrebné zabezpečiť náhradné ubytovanie a nerealizujú 

sa opatrenia na zaistenie núdzového prežitia osôb 

 dlhodobú, kde ohrozenie vyžaduje dlhodobý pobyt mimo domova. Pre 

evakuované osoby bez domova je nutné zabezpečiť náhradné ubytovanie je 

potrebné organizovať opatrenia k zaisteniu núdzového prežitia osôb 

 

V legislatíve Českej republiky Vyhláška o požiarnej prevencií 13, ktorá prevádza 

Zákon o požiarnej ochrane 14 s týmto pojmom štandardne pracuje v mnohých paragrafoch 

napr. pri definovaní obsahu požiarneho evakuačného plánu v §33, kde sa hovorí, že spôsob 

evakuácie osôb z objektu je zabezpečený pomocou požiarneho evakuačného plánu, ktorý 

upravuje postup pri evakuácií osôb, zvierat a materiálu z objektu zasiahnutého alebo 
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ohrozeného požiarom. Obsah požiarneho evakuačného plánu stanovuje vyhláška 13 

a spracováva sa na objekty a priestory, kde sú zložité podmienky pre zásah definované 

v rovnakej vyhláške 13, alebo kde sa prevádzkujú činnosti s vysokým požiarnym 

nebezpečím alebo v prípade, že vypracovanie stanoví dokumentácia požiarnej ochrany 

spracovaná na základe podmienok požiarnej bezpečnosti aj pre činnosti so zvýšeným 

požiarnym nebezpečím. Úplnosť a správnosť požiarneho evakuačného plánu sa overuje 

formou cvičného požiarneho poplachu najmenej jeden krát za rok a dopredu sa oznamuje 

príslušnému operačnému stredisku hasičského a záchranného zboru kraja. Cvičný požiarny 

poplach sa vyhlasuje pre osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo obdobnom vzťahu 

k prevádzkovateľom činnosti. 13 

Slovenská legislatíva prezentovaná Zákonom o ochrane pred požiarmi 24 

s prevádzajúcou Vyhláškou o požiarnej prevencií 25 pracuje s pojmom evakuácie 

v podobnom rozsahu ako české predpisy pri stanovení požiadaviek na požiarny evakuačný 

plán, jeho obsahu alebo uloženia.  

V prípade vzniku požiaru obyvatelia majú teda možnosť opustiť budovu, evakuovať sa 

do určeného miesta v budove alebo prípadne zostať na mieste, ak nie sú vystavení 

neprijateľným podmienkam. Ľudia nachádzajúci sa v ohrozenej miestnosti sú vystavení 

pôsobeniu splodín horenia a teplu vznikajúcom pri požiari. Jedným z cieľov požiarnej 

bezpečnosti stavieb je zabezpečiť prípadný bezpečný únik všetkých osôb bez priameho alebo 

následného poškodenia ich zdravia s tým, že sa pôsobenie negatívnych faktorov zníži na 

minimum. Ideálnym stavom riešenia požiarnej bezpečnosti je zaistenie dosiahnutia 

bezpečného miesta bez toho, aby obyvatelia objektu prišli do styku so splodinami horenia 

alebo teplom a dokonca, aby si ich ani neuvedomili. Literatúra 1 rozdeľuje dopady požiaru 

na človeka z hľadiska ich miesta a podmienok. 

 

V určitých časových intervaloch sú ľudia rozmiestnení po objekte a ich následné 

správanie a doba potrebná na ich reakciu závisí na vzájomných interakciách vstupných 

parametrov a na procese odozvy užívateľov. Vstupným parametrom sa chápe napríklad 

závislosť na ročnom období, dennom režime, prebiehajúcich plánovaných udalostiach alebo 

na druhu činnosti, ktorú v objekte vykonávajú. 1 

Základným aspektom pre posúdenie bezpečnosti evakuácie je stanovenie doby 

potrebnej na evakuáciu z počiatočného bodu do bezpečného miesta. Tejto problematike bude 

venovaná kapitola 1.1 a následne ďalšie časti práce.  
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Jednou z najpodstatnejších podmienok posúdenia evakuácie z hľadiska podmienok je 

viditeľnosť požiaru. Viditeľnosťou požiaru sa rozumie schopnosť spozorovať dym alebo 

plameň a ich účinky ako je optické zatmenie dymom, dráždivosť dymu, účinky dusivých 

plynov alebo radiačné a konvekčné teplo. V priebehu času trvania požiaru sa zhoršujú 

podmienky a zvyšuje sa riziko vystavenia splodinám horenia alebo teplu. Najdôležitejším 

parametrom pri hodnotení vystavenia obyvateľov splodinám horenia a teplu je ich 

koncentrácia,  intenzita a doba pôsobenia1. 

Zhoršené podmienky, za akých môže evakuácia prebiehať, nie sú ďalej v práci riešené.   

1.1. Doba evakuácie osôb 

 

Akonáhle sa dostane k užívateľom informácia o vzniku požiaru a jeho prvých 

náznakoch, začnú sa správať rôznym spôsobom. Toto ich správanie vyžaduje určitú časovú 

dobu, ktorá predlžuje proces evakuácie a zvyšuje jej trvanie. Preto je možné toto správanie 

posúdiť na základe časových intervalov. Správanie evakuovaných osôb za bežných 

podmienok delíme na základe literatúry 1 do dvoch širších procesov: 

 Procesy pred pohybom evakuovaných 

 Proces pohybu evakuovaných 

1.1.1. Procesy pred pohybom 

Skladajú sa z časových intervalov: 

Tabuľka 1-1  Časové intervaly pred pohybom evakuovaných 2 
 

Časový 

interval 
Vymedzenie trvania Závislosť dĺžky reakcie 

td 
doba od vzniku požiaru po jeho 

detekciu 

 vybavenie objektu požiarne 

bezpečnostnými zariadeniami (EPS) 

 stavebné riešenie objektu 

 obsadení objektu osobami 

tv 
doba od detekcie požiaru do 

vyhlásenia evakuácie 

 technickom prevedení požiarne 

bezpečnostných zariadení 

 bezpečnostnom managemente 

 na reakcií osôb 

tr 
doba od vyhlásenia evakuácie do 

rozhodnutia osôb k jej začatiu 

 spôsob vyhlásenia požiarneho 

poplachu 

 dispozičné riešenie objektu 

 vizuálny prístup 

 pozornosť osôb 

 výcvik osôb zabezpečujúcich 

tz 
čas od rozhodnutia k uskutočneniu 

evakuácie do vlastného začatia pohybu 
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bezpečnú evakuáciu 

 oboznámenie osôb s budovou 

 zodpovednosť za objekt 

 spoločenské vzťahy  

 stavom bdelosti a iné 

  

Určenie doby trvania procesov pred uskutočnením samotnej evakuácie je veľmi 

náročná úloha. Tento časový interval ale tvorí značnú časť celkovej doby evakuácie. Rozptyl 

doby pred pohybom pri otvorenom usporiadaní ako je divadelné hľadisko bude zrejme malý, 

zatiaľ čo napríklad v hoteli bude tento rozptyl podstatne väčší. Osoby nachádzajúce sa 

v priestoroch vzniku požiaru môžu dokončiť proces pred pohybom ešte skôr, ako sa ostatní 

užívatelia budovy o situácií dozvedia. 

V priebehu prvého a druhého časového intervalu osoby pokračujú v činnosti, ktorú 

vykonávali pred zistením poplachu ako je práca, odpočinok alebo nakupovanie. Dĺžka týchto 

intervalov je závislá na faktoroch znázornených v tabuľke 1-1. V prípade jednopodlažných, 

jednopriestorových budov bude toto obdobie krátke, ale naopak, pri viacpriestorových 

budovách, kde ohnisko požiaru oddeľuje od užívateľov stavby konštrukcia alebo sa 

nachádzajú v stavbách, ako sú hotely, ubytovne či penzióny osoby v spánku, môže sa tento 

časový interval natiahnuť na niekoľko minút.   

Druhé dva časové intervaly pozostávajú z obdobia, kedy si užívatelia uvedomia 

poplach a začnú naň reagovať, ale ešte pred začatím samotnej evakuácie. Podobne ako pri 

prvých dvoch intervaloch sa táto doba môže pohybovať v ráde niekoľko sekúnd až minút 

a okolnosti, ktoré dĺžku tejto doby ovplyvňujú, sa nachádzajú v tabuľke 1-1. 

Na základe literatúry 1 sa v tejto fáze vykonávajú najmä činnosti: 

 Investigatívne správanie, ktorého súčasťou je snaha o zistenie zdroja, reálnosti 

alebo závažnosti požiarneho poplachu 

 Zastavenie strojov poprípade celého výrobného procesu 

 Uschovanie ohrozených predmetov ako sú napríklad peniaze 

 Vyhľadanie a zhromaždenie detí a členov rodiny 

 Hasenie požiaru 

 Doba strávená stanovením vhodnej únikovej cesty 

 Vyrozumenie ďalších osôb 

 Iné činnosti 
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1.1.2. Proces pohybu 

Proces pohybu umožňuje evakuovaným osobám dosiahnuť bezpečné miesto. Tento 

časový interval sa na základe literatúry 2 skladá z doby potrebnej na prejdenie určitej 

vzdialenosti z rôznych priestorov v budove a doby prechodu cez komunikačné uzly. V týchto 

priestoroch sa menia základné parametre pohybu osôb, ako je hustota osôb, hustota prúdu, 

rýchlosť osôb a prúdu poprípade tok osôb. 

Na proces pohybu vplývajú najmä nasledujúce parametre, ktoré sú vzájomne 

previazané a navzájom sa ovplyvňujú1: 

 

 Počet a rozmiestnenie užívateľov bezprostredne pred evakuáciou 

Obsadenie stavieb osobami má nezanedbateľný význam pri stanovení doby pohybu 

osôb objektom a podstatným bodom pre stanovenie počtu a rozmiestnenia osôb je moment 

ukončenia procesov pred pohybom. Dôležité je zistiť kapacitu každého priestoru, ktorá sa 

určuje na základe naprojektovaného počtu osôb alebo na základe pôdorysnej plochy 

miestnosti. Informácie o hodnotách obsadenosti budov osobami sú ČSN 730818 3  

a všeobecne platí, že evakuácia by sa mala vykonávať pri najnepriaznivejších podmienkach, 

čo predstavuje plne obsadenú budovu. 

 

 Charakteristika obyvateľov 

Zahrňuje charakteristiku veku, fyzických a duševných schopností, rodinných alebo 

skupinových vzťahov, postavenia či kultúrnych zvyklostí. Ide napríklad o zákazníka, 

ubytovaného, vedúceho alebo pracovníka ochranky. Každý z týchto užívateľov má inú 

skladbu z hľadiska týchto charakteristík. 

 

 Voľba východu 

Tento faktor ovplyvňuje hlavne hustotu evakuačného prúdu, ktorým sa budú 

evakuované osoby pohybovať po únikových trasách. Táto voľba závisí od faktorov, ktorými 

sú znalosť vnútornej dispozície budovy, požiarny scenár, druh obsadenia a systém riadenia 

požiarnej bezpečnosti. 

 

 Hustota osôb 

Stanovenie hustoty osôb je spolu s určením charakteristiky obyvateľov základným 

predpokladom pre stanovenie rýchlosti osôb poprípade rýchlosti prúdu. Hustota osôb je 
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závislá od počtu osôb a od plochy, na ktorej sa osoby nachádzajú, preto sa mení v priebehu 

evakuácie. 

 

 Vzdialenosť a doba pohybu 

Ďalším parametrom, ktorý významne ovplyvňuje proces pohybu evakuovaných na 

bezpečné miesto, je vzdialenosť a doba pohybu. V menej obsadených priestoroch má na dobu 

pohybu vplyv hlavne vzdialenosť, kedy hustota osôb v komunikačných uzloch nedosahuje 

medzné hodnoty a netvoria sa fronty. V priestoroch s veľkým obsadením osôb je predpoklad, 

že sa pri niektorých východoch budú vytvárať fronty, preto doba evakuácie je závislá taktiež 

od doby vytvárania fronty. Trasa, po ktorej vedie úniková cesta, môže viesť po rovine, po 

rampe alebo po schodoch hore či dole. Tento parameter má taktiež vplyv na rýchlosť pohybu 

osôb.  

 

 Prúd dvermi, chodbami a po schodoch 

Prúd evakuovaných osôb po komunikačných uzloch únikovej komunikácie je ďalším 

faktorom ovplyvňujúcim pohyb osôb. Pri evakuácií je posudzovaná doba potrebná k prechodu 

cez tieto úseky. Pri stanovení šírky využiteľnej pre evakuáciu je nevyhnutné mať na pamäti, 

že evakuované osoby si vytvárajú určitý odstup od seba, zábradlia a iných prekážok. Preto 

treba akceptovať tieto zákonitosti a stanoviť tzv. efektívnu šírku komunikácie. 

1.1.3. Stanovenie doby evakuácie 

Základným predpokladom bezpečného úniku osôb požiarom ohrozenej budovy je, že 

doba potrebná na evakuáciu musí byť menšia, ako dostupná doba evakuácie. Celková doba 

potrebná na evakuáciu je definovaná na základe viacerých metód. Pri projektovaní stavebných 

objektov na základe kmeňových noriem požiarnej bezpečnosti stavieb ČSN 730802 3 a ČSN 

730804 4 sa doba evakuácie vypočíta na základe vzťahu: 

 

 
(2) 

Kde  lu    je    dĺžka únikovej cesty m 

 vu      rýchlosť pohybu osôb m.min
-1
 

 E      počet evakuovaných osôb osoba 

 s        súčiniteľ podmienok evakuácie 
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 Ku     jednotková kapacita únikového pruhu osoba.min
-1
 

 u       započítateľný počet únikových pruhov 

 

Tento vzťah pozostáva zo súčtu dvoch časových intervalov a to z času prekonania 

určitej vzdialenosti a času potrebného na prestup osôb najmenej priaznivým miestom na 

únikovej komunikácií.  

 

Princíp posudzovania únikových ciest podľa normy ČSN 730802 4 je založený na 

porovnaní doby evakuácie tu (doba pohybu po objekte) s časovým limitom, kedy dôjde 

k zaplneniu priestoru alebo požiarneho úseku splodinami horenia tak, že sú ohrozené 

unikajúce osoby te, pričom musí platiť podmienka: 

 

 (3) 

 

V prípade posúdenia evakuácie podľa kmeňovej normy ČSN 730804 5 sa posudzuje 

doba evakuácie tu a porovnáva sa s dobou te, čo je časový interval, kedy dôjde k zaplneniu 

priestoru alebo požiarneho úseku splodinami horenia tak, že sú ohrozené unikajúce osoby 

resp. s  medzným časom evakuácie tumax. V tomto prípade platí podmienka: 

 

 (4) 

 

Z predchádzajúcich vzťahov a tvrdení je zrejmé, že čas pohybu evakuovaných osôb 

objektom tu predstavuje len jeden z viacerých časových intervalov, ktoré charakterizujú 

celkový čas potrebný na evakuáciu tu´. Tento čas dáva reálnejšiu predstavu o dobe potrebnej 

pre evakuáciu osôb z objektu a je vyjadrený ako súčet čiastkových časových intervalov, ktoré 

sú uvedené v tabuľke 1-1:  

 

 
(5) 

 

V prípadoch cvičného požiarneho poplachu alebo vo všeobecnosti, kedy je evakuačný 

proces vopred pripravený a naplánovaný, osoby sú oboznámené s priebehom evakuácie, je 

možné rovnicu 5 upraviť do nasledujúceho tvaru:  

 

     (6) 



10 

 

2. Základné faktory popisujúce pohyb osôb pri evakuácii 
 

Predmetom tejto kapitoly je popis najvýznamnejších parametrov, ktoré vplývajú na 

prognózu pohybu osôb počas evakuácie. V nasledujúcich podkapitolách budú rozpísané 

parametre, ktoré slúžia na hodnotenie pohybu evakuovaných osôb objektom. V konečnom 

dôsledku je evakuácia ovplyvnená kumuláciou uvedených parametrov a ich zoznam 

nemôžeme považovať za kompletný. Sú to 2: 

 Hustota osôb 

 Hustota prúdu osôb 

 Rýchlosť pohybu osôb 

 Kapacita únikovej cesty 

 Priepustnosť komunikácie 

2.1. Hustota osôb 

 

Jedna z charakteristických veličín popisu pohybu osôb je ich hustota. Všeobecne sa dá 

povedať, že hustota osôb je definovaná ako počet osôb na jednotku plochy. Pri určovaní 

hustoty osôb D sa určuje len pôdorysná plocha komunikácií, ktoré slúžia pre evakuáciu 

z miestnosti. Platí to v prípade, keď mobilita osôb je viazaná na pripevnené alebo 

nepripevnené sedadlá ako sú v hľadiskách alebo kostoloch 6. Matematické vyjadrenie 

vyzerá nasledovne 2: 

 

(7) 

Kde  D   je hustota osôb osoba.m
-2
 

 E      počet osôb osoba 

 S  plocha priestoru, na ktorom sa nachádzajú osoby uvedené v čitateli m
2
 

 

Základom pre zistenie hustoty osôb je poznať počet osôb, ktoré sa na určitej ploche 

nachádzajú. Informácie o hodnotách obsadenosti priestorov osobami sú ČSN 730818 3. 

Obecne platí, že so stúpajúcim počtom osôb stúpa ich hustota, takže sa bude zvyšovať 

zložitosť evakuácie a naopak. Táto situácia nastáva v prípade sústreďovania osôb na 

únikových cestách, keď hustota osôb stúpne na úroveň, kedy nie sú osoby schopné pohybovať 



11 

 

sa ľubovoľnou rýchlosťou. Na základe literatúry 2 je pri hustotách menších ako 0,54 

osôb/m
2 

 pohyb osôb nezávislý na ostatných. Pri hustotách osôb v intervale od 0,54  do 3,8 

osôb/m
2 

je ich pohyb určený pohybom prúdu, v ktorom sa nachádzajú. V momente 

presiahnutia tohto intervalu sa pohyb osôb zastaví a prúd sa nedokáže ďalej pohybovať. 

V prípade dosiahnutia maximálnej kapacity únikového východu sa začnú pred východom 

vytvárať fronty. Počet osôb započítateľný na určenie hustoty na danej únikovej ceste sa zníži 

o počet osôb, ktoré opustia priestor ešte pred tým, ako sa vytvorí fronta. Na základe ČSN 

730831 je to bez ďalšieho dokazovania 5 osôb na jeden únikový pruh. 

2.2. Hustota prúdu osôb 

 

V prípade evakuácie užívateľov z priestorov objektu v prípade mimoriadnej udalosti 

vznikajú evakuačné prúdy. Dôležitým počiatočným faktorom určujúcim hustotu evakuačného 

prúdu je voľba východov a únikových trás. Veľkosť tohto prúdu resp. jeho hustota je závislá 

na počte osôb, ktoré prúd tvoria a na samotných rozmeroch prúdu.      

Hustota prúdu je vyjadrená rovnicou 2: 

 
(8) 

Kde  Dp   je  hustota prúdu osôb - 

 E     počet osôb v prúde osoba 

 f     plocha na osobu m
2
. osoba

-1
 

 b    šírka prúdu m 

l      dĺžka prúdu m 

 

Parameter f vyjadrujúci plochu pripadajúcu na jednu osobu je závislý na fyzikálnych 

proporciách, veku a oblečení 2. Na základe meraní boli určené priemerné hodnoty, ktoré 

ukazuje nasledujúca tabuľka 2-1. 

 

                   Tabuľka 2-1  Priemerné hodnoty plôch pripadajúcich na jednu osobu 2 
 

vek, oblečenie, batožina osôb plocha na osobu f m
2
. osoba

-1
 

deti 0,04 – 0,06 

mladiství 0,06 – 0,09 

dospelí  

- V letnom oblečení 0,100 

- V strednom oblečení 0,113 

- V zimnom oblečení 0,125 
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dospelí v strednom oblečení  

- S ľahkou príručnou batožinou  0,180 

- S kufrom 0,240 

- S batohom na chrbte 0,260 

- S ťažkou batožinou (napr. 2 kufre) 0,390 

- S dieťaťom za ruku 0,200 

- S dieťaťom na rukách 0,260 

- S dieťaťom za ruku a batožinou 0,320 

2.3. Rýchlosť pohybu osôb 

 

Ďalším z parametrov vyjadrujúcich pohyb osôb je ich rýchlosť. Všeobecne platí, že 

rýchlosť pohybu osôb závisí od hustoty prúdu, v ktorom sa nachádzajú. Pri výpočte doby 

evakuácie tu závisí rýchlosť taktiež od druhu trasy, ktorú evakuované osoby prekonávajú. 

Nasledujúca tabuľka ukazuje vyjadrenie rýchlosti na základe hustoty osôb podľa ČSN 730831 

6 : 

 

Tabuľka 2-2  Vzťahy používané na vyjadrenie rýchlosti pohybu osôb 6 
 

únik 
rýchlosť pohybu osôb vu  

m.min
-1
 

po rovine 84 . (1 – 0,25 . D) 

po schodoch dole 70 . (1 – 0,25 . D) 

po schodoch hore 56 . (1 – 0,25 . D) 

 

Uvedené rovnice platia pre hodnotu hustoty do 4 osoby/m
2
. V prípade pohybu 

obyvateľov po schodoch platia uvedené rovnice pre výšku stupňa do 165 mm. V prípade 

prekročenia tejto hodnoty sa rýchlosť zníži v pomere 165/ skutočná výška stupňa v mm. 6  

Rýchlosť pohybu osôb je závislá na druhu trasy, to znamená po rovine, po rampe, po 

schodoch dole alebo hore. Pri projektovaní stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa 

používajú normové hodnoty rýchlosti pohybu osôb uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
Tabuľka 2-3  Rýchlosť pohybu osôb 4,5 
 

únik 
rýchlosť pohybu osôb  

m.min
-1
 

po rovine 35 

po schodoch dole 30 

po schodoch hore 25 

 

Tieto hodnoty odpovedajú hustote osôb D = 2,4 os/m
2
 a získané sú dosadením tejto 

hustoty do vzťahov uvedených v tabuľke 2-2. Vo väčšine prípadov je táto hodnota pre 

navrhovanie únikových ciest na strane bezpečnosti. 
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Rýchlosť pohybu osôb taktiež závisí do určitej miery od pohyblivosti osôb. České 

technické normy rady 73 08.. rozdeľujú osoby na schopné samostatného pohybu, osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu 4,5. 

2.4. Kapacita únikovej cesty 

 

Kapacita únikovej cesty je veličina, ktorá charakterizuje počet osôb, ktoré prejdú 

jednotkou šírky evakuačnej cesty za časovú jednotku. Používajú sa taktiež termíny ako 

špecifický alebo celkový tok osôb. Tieto parametre závisia od rýchlosti pohybu osôb, od 

hustoty osôb na únikovej ceste a od šírky komunikácie. 7  

 

Tabuľka 2-4  Vzťahy vyjadrujúce kapacitu únikovej cesty 7 
 

špecifický tok osôb os/min.m  (9) 

celkový tok osôb os/min  (10) 

 

Kde  Fs   je  špecifický tok osôb os/min.m 

 Fc celkový tok osôb os/min 

 v  rýchlosť pohybu osôb m/min 

 D hustota osôb os/m
2
 

 We  efektívna šírka komunikácie m 

 

Z oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb je zavedený pojem jednotková kapacita 

únikového pruhu Ku. Táto veličina predstavuje počet evakuovaných osôb, ktoré prejdú 

jedným únikovým pruhom za minútu a je vyjadrená rovnicou 2: 

 

  (11) 

 

Celková kapacita únikovej cesty Kc je definovaná ako jednotková kapacita únikového 

pruhu Ku vynásobená počtom únikových pruhov podľa rovnice 2: 

 

  (12) 

 

V kódexe noriem požiarnej bezpečnosti boli pre jednotkové kapacity prijaté 

nasledujúce hodnoty uvedené v tabuľke: 
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Tabuľka 2-5  Jednotková kapacita únikového pruhu 4,5 
 

únik jednotková kapacita Ku os/min 

po rovine 50 

po schodoch dole 40 

po schodoch hore 30 

2.5. Priepustnosť komunikácie 

 

V súvislosti s evakuáciou osôb a s procesom pohybu osôb po objekte je dôležitý aj 

parameter priepustnosti komunikácie Q. Je to veličina udávajúca množstvo osôb, ktoré prejdú 

určitou šírkou komunikácie za časovú jednotku podľa rovnice 2: 

 

 (13) 

 

Kde  Q  je  priepustnosť komunikácie m
2
/min 

 Dp  hustota prúdu - 

 v  rýchlosť pohybu osôb m/min 

 bk šírka komunikácie m 

3. Mimoriadne udalosti s tragickými následkami pri pohybe osôb 

zo ZP 
 

Mimoriadnou udalosťou sa podľa zákona o IZS 16 rozumie škodlivé pôsobenie síl 

a javov vyvolaných činnosťou človeka, prírodnými vplyvmi a taktiež havárie, ktoré ohrozujú 

život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a vyžadujú si prevedenie záchranných 

a likvidačných prác.  Informácie o nasledujúcich mimoriadnych udalostiach, ktoré sa stali vo 

vnútorných a vonkajších ZP, sú získané zo stránok profesora Stilla 17, ktorý sa zaoberá 

problematikou správania davov. Najzávažnejšie incidenty z hľadiska počtu obetí a príčiny 

vzniku udalosti, ktoré sa odohrali vo svete, sú rozobraté v nasledujúcej tabuľke 3-1, pričom je 

kladený dôraz na uvedomenie si spoločných znakov, ktoré spôsobili tragickú udalosť. 

Ukazujú nám, že nedostatky v návrhu a prevádzkovaní stavieb nie sú ojedinelé a správanie 

ľudí v dave nie je vždy primárnou príčinou katastrof. 
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Tabuľka 3-1  Prehľad mimoriadnych udalostí s určením príčiny tragédie a počtom obetí 17 
 

Rok udalosti Miesto udalosti Príčina Ľudské obete 

1989 Hillsborough 

(Veľká Británia) 

priepustnosť 

komunikácie 

 96 mŕtvych 

 400 zranených 

1996 Guatemala City  preplnenosť priestoru 

po sfalšovaní lístkov 

 83 mŕtvych, 

 180 zranených 

1999 Kerala (India) zrútenie časti  

svätyne vplyvom 

počasia 

 51 mŕtvych, 

 150 zranených počas 

panického úteku 

2001 Aracaju (Brazília) honba za zľavovými 

poukážkami 

 4 mŕtvy vrátane 3 detí 

2002 Jokohama 

(Japonsko) 

honba za zľavovými 

poukážkami 

 10 mŕtvych 

2004 Peking (Čína) priepustnosť 

komunikácie 

 37 mŕtvych, 

 15 zranených 

v tlačenici 

2006 Manila (Filipíny) priepustnosť 

komunikácie 

 74 mŕtvych, 

 300 zranených 

2008 Pasuran (Jáva) honba za zľavovými 

poukážkami 

 23 mŕtvych, 

 12 zranených 

2008 Wall-Mart (New 

York, USA) 

preplnenosť priestoru 

po sfalšovaní lístkov 

 1 mŕtvy, 

 4 zranení 

2009 Abidjan (Pobrežie 

slonoviny) 

priepustnosť 

komunikácie 

 22 mŕtvych, 

 132 zranených  

2009 Birmingham 

(Veľká Británia) 

kapacita 

 priestoru 

 60 zranených, 

 4 hospitalizovaní 

2010 Timbuktu (Mali) priepustnosť 

komunikácie 

 26 mŕtvych, 

 55zranených 

2010 Kunda (severná 

India) 

priepustnosť 

komunikácie 

 63mŕtvych, 

 44zranených 

2010 Brick Lane 

(Londýn) 

kapacita  

priestoru 

 10 policajtov zranených 

2010 Amsterdam 

(Holandsko) 

honba za zľavovými 

poukážkami 

 60 zranených 

2010 Johannesburg 

(Južná Afrika) 

preplnenosť priestoru 

po sfalšovaní lístkov 

 14 zranených 

2010 Los Angeles (USA) kapacita  

priestoru 

 100 zranených 

2010 Duisburg 

(Nemecko) 

priepustnosť 

komunikácie 

 21 mŕtvych, 

 511 zranených 

2010 Bihar (India) honba za zľavovými 

poukážkami 

 10 mŕtvych, 

 12 zranených 

2010 Nairobi (Keňa) priepustnosť 

komunikácie 

 7 mŕtvych, 

 70 zranených 

2011 Budapešť 

(Maďarsko) 

priepustnosť 

komunikácie 

 3 mŕtvi, 

 12 zranených 

2011 Bamako (Mali) kapacita priestoru  36 mŕtvych, 

 70 zranených 
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Všetky úmrtia ľudí boli spôsobené preplnenosťou priestoru po vzniku paniky, či už 

z dôvodu nesprávneho architektonického riešenia alebo ľudským správaním.  

Príčiny úmrtia, ktoré uvádza tabuľka 3-1, je možné rozdeliť do rovnakých dvoch 

skupín ako uvádza predchádzajúci odsek. Chybami dispozičného riešenia sa rozumejú 

nedostatočná priepustnosť komunikácie a kapacita priestoru. Nedostatočne širokým únikovým 

východom, respektíve nedostatočnou kapacitou priestoru došlo k vzniku paniky a tým k smrti 

a zraneniam osôb vplyvom sily davu. Druhou skupinou, chyby správania ľudí, sa rozumie 

honba za zľavovými poukážkami, kedy ľudská chamtivosť a bezohľadnosť spôsobila úmrtia 

osôb. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj chyby prevádzkového charakteru ako sú rôzne prekážky 

na únikových cestách alebo zamknutie východových dverí. Ďalším spoločným nedostatkom je 

preplnenie priestoru z dôvodu napr. sfalšovania vstupných lístkov.  

Dôležitým parametrom sprevádzajúcim tieto mimoriadne udalosti je sila davu. Tieto 

sily sú spôsobené tlačením ľudí na seba a následným domino efektom. Sila davu môže 

dosiahnuť úroveň, ktorej takmer nie je možné odolať alebo ju ovládať. Prakticky všetky 

úmrtia ľudí v dave sú spôsobené tlakom a následnou asfyxiou (nedostatkom kyslíka) a nie 

pošliapaním ako to väčšinou udávajú médiá. Záznamy z testovania ohýbaných oceľových 

zábradlí po niekoľkých smrteľných udalostiach ukazujú, že sila pôsobiaca na zábradlie bola 

viac ako 4500 N.  

Tlaková asphyxia sa objavila pri ľuďoch, ktorí boli naskladaní vertikálne jeden na 

druhom alebo horizontálne natlačených a opretých o seba. Napríklad na futbalovom 

štadióne Ibrox Park bola hromada tiel 3 m vysoká, pričom tlak na hrudník človeka na dne 

hromady bol 3600 – 4000 N.  

Podrobnejšie údaje k niektorým udalostiam, ktoré sú zaznamenané v tabuľke 3-1 sa 

nachádzajú v prílohe I tejto diplomovej práce. 

4. Projektovanie ZP v Slovenskej republike, Českej republike 

a vybraných zahraničných štátoch. 

4.1. Slovenská republika 

 

Projektovanie ZP na Slovensku upravuje najmä vyhláška č. 94/2004 18 ktorá delí ZP 

na vnútorný a vonkajší a definuje ho ako priestor na zhromaždenie viac ako 200 osôb, v 

ktorom pripadá na jednu osobu pôdorysná plocha menšia ako 4 m
2
. Vnútorné ZP sa podľa 
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veľkosti pôdorysnej plochy na jednu osobu a podľa celkového počtu osôb v týchto priestoroch 

členia na zhromažďovacie priestory typu: 

 ZP1, 

 ZP2, 

 ZP3. 

 Členenie ZP podľa dovoleného počtu osôb určuje STN 920201-3 19. Kapitola 23 

normy 19 delí ZP na ZP1 až ZP3 podľa: 

 dovoleného počtu osôb uvedeného v prílohe E normy 19(ukážka na obrázku 4-1) 

 priestorov funkčne alebo prevádzkovo podobných v prípadoch, keď v prílohe E 

nie je uvedený druh ZP, 

 diagramu na obrázku 4-2 v prípadoch, ak nie je možné ZP jednoznačne zatriediť 

podľa prvých dvoch podmienok. Uvedený diagram určuje závislosť pôdorysnej 

plochy priestoru na jednu osobu v m
2 

a celkového počtu osôb na základe STN 92 

0241 20. Priesečník týchto dvoch hodnôt určí typ ZP. 

 

Obrázok 4-1  Ukážka členenia ZP podľa dovoleného počtu osôb 19 

 

Obrázok 4-2  Diagram triedenia ZP podľa počtu osôb v ZP a veľkosti pôdorysnej plochy na osobu 19 

 

92 0241 

92 0241 
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  Vnútorný ZP musí tvoriť samostatný požiarny úsek, pričom súčasťou môžu byť aj 

priestory s náhodným požiarnym zaťažením najviac 5,0 kg.m
-2

. Samostatný požiarny úsek 

musí tvoriť aj javisko s povraziskom, ktorého súčasťou môžu byť, ak ide o javisko: 

 vnútorného ZP druhu ZP1, všetky pomocné a prevádzkové priestory javiskovej 

časti stavby (zariadení), 

 vnútorného ZP druhu ZP2, všetky pomocné priestory javiska, 

 vnútorného ZP druhu  ZP3, len pomocné priestory, ktoré bezprostredne slúžia na 

prevádzku javiska 

 

Ďalšie požiadavky na ZP určuje vyhláška 18 z ktorej výpis z odkazom na paragraf je 

uvedený v tabuľke 4-1. 

Tabuľka 4-1  Požiadavky vyhlášky 18 pri projektovaní ZP a odkazy v nej 
 

Dvere na únikovej ceste § 71 

označenie únikových ciest § 74 

stabilné hasiace zariadenie  § 87, § 93 

elektronická požiarna signalizácia  § 88 

zariadenie na odvod tepla a splodín horenia § 92 

núdzový zvukový systém § 90 

zariadenia, ktoré nesmú cez ZP prechádzať § 75 

 

Požiadavky na projektovanie ZP hľadísk divadiel nie je v legislatíve zameranej na 

PBS v Slovenskej republike riešený. Projektanti týchto stavieb sú zrejme obmedzení  

pravidlami, ktoré sú stanovené v stavebných projektových normách, ktorými sa musia riadiť 

pri navrhovaní dispozičného riešenia hľadísk. V každom prípade je dôležité, aby 

vyhovovalo posúdenie únikových ciest a výpočet evakuácie. 

4.2. Česká republika 

 

 V Českej republike je stavba so ZP definovaná vyhláškou č. 268/2009 12 ako 

stavba, v ktorej sa nachádza priestor určený na zhromaždenie osôb, ktorých počet a hustota 

prevyšuje normové hodnoty a je určená na kultúrne, športové a obdobné účely. Požiadavky sú 

určené v norme ČSN 730831 6 a vo vyhláške 268/2011 15  . 

 Uvedená norma 6 rozdeľuje ZP na vnútorný a vonkajší pričom vnútorným ZP sa 

rozumie priestor vymedzený po obvode a zhora stavebnými konštrukciami a vonkajším ZP sa 
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rozumie priestor neuzavretý po obvode alebo zhora, avšak vytvorený alebo vymedzený 

stavebnými konštrukciami poprípade okolitým terénom alebo prírodným prostredím. 

  

 Vnútorný ZP sa delí na základe jeho výškového pásma (VP) a najmenšieho počtu 

osôb v priestore (SP). Počty osôb v priestore sa určujú podľa ČSN 730818 3. 

Z hľadiska výškovej polohy sa člení do troch výškových pásiem (VP) a to na 6: 

 VP 1 zahrňuje priestory v prvom podzemnom a v nadzemných podlažiach do výšky 

hp ≤ 9m 

 VP 2 zahrňuje priestory v druhom podzemnom podlaží a v nadzemných podlažiach 

výšky 9 < hp ≤ 30 m 

 VP 3 zahrňuje priestory v treťom a ďalšom podzemnom podlaží a v nadzemných 

podlažiach výšky hp > 30 m 

 

 Každému výškovému pásmu (VP) je následne v prílohe A normy 6 (ukážka na 

obrázku 4-3) pridelený najmenší počet osôb (SP), od ktorého sa príslušný priestor klasifikuje 

ako ZP. Priestory s väčším počtom osôb sú priestory s násobkom SP. 

 V prípade ak sa v prílohe A normy nenachádza posudzovaný priestor, ani nie 

s týmto priestorom funkčne alebo prevádzkovo zhodný, sa za vnútorný ZP posudzuje každý 

priestor, ktorý je určený pre 250 a viac osôb, v ktorom súčasne na jednu osobu pripadá plocha 

5 m
2
 a menej. 6 

 

Obrázok 4-3 Medzné normové hodnoty pre vnútorné ZP 6 

 

 Ako vonkajší ZP sa posudzuje každý priestor určený pre viac ako 500 osôb. 

 Samostatný požiarny úsek musí tvoriť vždy priestor väčší ako 3SP/VP1 alebo 

2SP/VP2 či 1SP/VP3. Zriadenie samostatného požiarneho úseku môže taktiež vyžadovať 

ČSN 730802 alebo iné predpisy. V ostatných prípadoch sa samostatný požiarny úsek 

doporučuje. 6 
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 Špecifické požiadavky na ZP určuje norma 6 v nadväznosti na normu ČSN 73 

0802 4 a to hlavne v oblasti požiarnych úsekov, stavebných konštrukcií, únikových ciest 

technických zariadení a zariadení na protipožiarny zásah. 

Požiadavky na hľadiská, čo je hlavné zameranie kapitoly určuje 

príloha D.2 normy ČSN 73 0831. 

 Medzi dvoma za sebou nasledujúcimi radami sedadiel, 

lavíc, stolov a pod. musí byť voľný priechod najmenej podľa 

obrázku 4-4. 

 Najväčší dovolený počet pripevnených sedadiel v radách 

sa stanoví v závislosti na šírke priechodu medzi sedadlami a na 

hodnote súčiniteľa a podľa tabuľky 4-2. V prípade nepripevnených 

sedadiel sa ich počet v závislosti na súčiniteli a zníži na polovicu. 

 

Tabuľka 4-2  Najväčší dovolený počet sedadiel v jednej rade 6 
 

Súčiniteľ 

a požiarneho 

úseku so ZP 

Najväčší dovolený počet sedadiel 

pri uličke z jednej strany pri uličke z oboch strán 

pri šírke voľného priechodu medzi radami v mm 

do 

449 

450 

až 

499 

500 

až 

549 

550 

až 

599 

600 

a 

viac 

do 

449 

450 

až 

499 

500 

až 

549 

550 

až 

599 

600 

a 

viac 

do 0,8 9 10 11 12 13 18 20 22 24 26 

nad 0,8 do 1,1 8 9 10 11 12 16 18 20 22 24 

nad 1,1 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 

 

 Ďalšia časť prílohy obsahuje požiadavky na nechránené únikové cesty z hľadiska, na 

osvetlenie, zábradlie a iné. 

4.3. Veľká Británia 

 

Systém určovania požiadaviek na priestory a objekty je založený na určení  tzv. 

PROFILOV RIZIKA  ako ukazuje tabuľka 4-2. Tento faktor je závislý na dvoch 

ukazovateľoch a to na CHARAKTERISTIKE OBYVATEĽSTVA, ktoré sa v priestoroch 

nachádza a na základe RÝCHLOSTI UVOĽŇOVANIA TEPLA z predmetov, ktoré sú pre 

daný priestor typické. Tabuľku 4-2 určuje charakteristiky obyvateľstva a rýchlosti 

uvoľňovania tepla zase stanovuje tabuľka 4-3. Tento systém je rovnaký aj pre posudzovanie 

Obrázok 4-4 Šírka voľného 

prechodu medzi sedadlami  6 
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ZP, pričom následne sú v prílohách normy určené ďalšie odporúčania pre rôzne typy objektov 

a priestorov. 

Tabuľka 4-3  Tabuľka na určovanie profilov rizika 21 

 
 

Tabuľka 4-4 Tabuľka na určenie charakteristiky osôb vyskytujúcich sa v priestore 21 

 

 
 

 
Tabuľka 4-5 Tabuľka určujúca rýchlosť uvoľňovania tepla 21 
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Požiadavky na ZP hľadiska divadiel určuje príloha D normy 21. Nasledujúca 

kapitola je preto zameraná hlavne na požiadavky rozmiestnenia a počtu sedadiel v radoch 

hľadiska. 

Šírka priestoru medzi sedadlami v prvej rade od javiska môže byť až 900 mm bez toho 

aby sa pokladal za uličku, do ktorej ústia rady sedadiel. Priestor medzi sedadlami tvorí 

počiatočnú trasu únikovej cesty, preto je potrebné aby bol dostatočne široký na to, aby sa 

všetky osoby v priestore dostali do uličky medzi radami. Šírka tohto priestoru nesmie byť 

menšia ako 300 mm a musí byť rovnaká po celej dĺžke. Meraná je medzi najviac 

vystupujúcimi časťami, pričom sa neberie ohľad na pohyblivé časti sedadiel, ktoré vplyvom 

odľahčenia uvoľnia priechod ako ukazuje obrázok  4-5.  

 
Obrázok 4-5 Posudzovanie šírky priestoru medzi sedadlami 21 

 

Maximálny počet sedadiel, ktoré môžu byť umiestnené v hľadisku v závislosti na šírke 

priestoru medzi sedadlami a umiestnením uličky medzi radami určuje tabuľka a obrázok 4-6. 

Maximálnu vzdialenosť k východu, ktorej musí odpovedať maximálny počet sedadiel pri 

šírke priestoru medzi sedadlami 500 mm a viac určuje tabuľka 4-7. 

 
Tabuľka 4-6 Tabuľka určujúca maximálny počet sedadiel v rade 21 
 

Šírka prechodu 

medzi sedadlami 

mm 

Maximálny počet sedadiel v rade 

Ulička medzi radami na jednej 

strane 

Ulička medzi radami na oboch 

stranách 

300 - 324 7 14 

325 - 349  8 16 

350 - 374 9 18 

375 - 399 10 20 

400 - 424 11 22 

425 - 449 12 24 

450 - 474 12 26 

475 - 499 12 28 

500 a viac 12 závisí na vzdialenosti podľa tab. 4-7 
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Tabuľka 4-7 Tabuľka určujúca maximálnu vzdialenosť k východu z miestnosti 21 
 

Dostupné smery úniku Miestnosť s radami 

sedadiel    m 

Otvorená miestnosť 

m 

v jednom smere 15 18 

vo viacerých smeroch 32 45 

 

 
 

Obrázok 4-6 Vysvetlenie šírky uličky a počtu sedadiel v rade 21 

 

Uličky by mali byť starostlivo posúdené aby bol poskytnutý neobmedzený tok osôb 

k únikovým východom. Uličky môžu byť ploché, šikmé alebo stupňovité. Stupňovité uličky 

by nemali byť považované za schody a mali by spĺňať nasledujúce kritéria: 

 Šírka uličky by nemala byť menšia ako 1100 mm, v prípade ak je určená na evakuáciu 

menej ako 60 osôb môže byť najmenej 900 mm široká. 

 V uličke sa nesmú nachádzať žiadne výstupky, ktoré by znižovali jej šírku. Výnimku 

tvorí zábradlie, pričom každé môže zužovať šírku maximálne o 100 mm. V prípade ak 

zábradlie presahuje šírku 100 mm, je nutné pri určovaní šírky uličky počítať s týmto 

presahom. Zábradlie do šírky 100 mm sú pri určovaní šírky uličky ignorované. 
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 Konce všetkých radov sedadiel by mali byť zarovnané z dôvodu zachovania 

konštantnej šírky uličky medzi radami. V prípade, ak sa schádza v uličke viacero 

smerov úniku, môže sa ulička rozšíriť smerom k východu ako ukazuje obrázok 4-6. 

 Nemôže nastať prípad priečneho kríženia uličiek medzi radami. Všetky situácie 

stretávania uličiek musia byť riešené do tvaru písmena T ako ukazuje obrázok 4-7. 

 

Výška schodu pri stupňovitom charaktere 

uličky musí byť v rozmedzí 100 – 190 mm. Počet 

schodov v uličke by nemal presiahnuť 40 

v prípade ak je stúpanie väčšie ako 25 stupňov. 

Medzi rohom posledného schodu a 

únikovým východom, do ktorého ústi stupňovitá 

ulička medzi radami, musí byť rovná plocha 

šírky minimálne 1100 mm. Zábradlie, ktoré je 

osadené v uličke, by malo byť vo výške 840 mm, 

pričom výška sa meria vertikálne od stredu 

schodu. 

Po celej dĺžke by nemalo dôjsť k zmene 

úrovne medzi priestorom medzi sedadlami 

a priľahlou uličkou medzi radami. Na mieste 

vyústenia priestoru do uličky nesmie byť žiadne 

zníženie ani zvýšenie. 

Osvetlenie stupňovitého charakteru uličky musí byť výrazné. Dôležité je to hlavne 

v miestach, kde je úroveň okolitého osvetlenia veľmi nízka. 

4.4. Singapurská republika 

 

ZP zahŕňajú na základe kódexu 22  všetky budovy alebo časti budov slúžiacich na 

zhromaždenie viac ako 50 osôb za účelom rokovania, stretnutia veriacich, zábavy, 

konzumovania jedál, pitia nápojov alebo čakania na dopravu. Medzi ZP patria okrem iných 

najmä divadlá, kiná, zhromaždovacie haly, posluchárne, výstavné priestory, múzeá, klziská, 

telocvične, zábavné podniky, plavárne, kostoly, knižnice, reštaurácie, nočné kluby, diskotéky, 

tanečné sály, klubovne, stanice dopravných prostriedkov a konferenčné miestnosti. 

Obrázok 4-7 Riešenie stretávania uličiek v hľadisku 
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Tabuľka 4-8 uvádza minimálny počet a šírku východov z priestoru a počet miest 

v rade musí byť v súlade s tabuľkou 4-9. 

 
Tabuľka 4-8  Minimálny počet a šírku východov z priestoru 22   
 

Počet osôb Minimálny počet východov Minimálna šírka prechodu 

51 - 200 2 1000 mm 

201 - 500 2 1250 mm 

501 - 1000 3 1250 mm 

nad 1000 4 1250 mm 

 
Tabuľka 4-9  Maximálny počet miest v rade 22   
 

Šírka prechodu 

medzi sedadlami 

Maximálny počet sedadiel v rade 

Ulička medzi radami na jednej 

strane 

Ulička medzi radami na oboch 

stranách 

300 - 324 7 14 

325 - 349 8 16 

350 - 374 9 18 

375 - 399 10 20 

400 - 424 11 22 

425 - 449 12 24 

450 - 474 12 26 

475 - 499 12 28 

500 a viac 12 závisí na vzdialenosti k východu 

 

Šírka priestoru medzi sedadlami musí mať minimálnu šírku 300 mm, ktorá je 

horizontálne meraná od najviac vystupujúcich častí, pričom sa neberie ohľad na pohyblivé 

časti sedadiel, ktoré vplyvom odľahčenia uvoľnia priechod. Táto šírka musí byť konštantná po 

celej dĺžke radu. Súčasťou uličky musí byť zábradlie, pokiaľ sklon presiahne 30 stupňov. 

Podlahy tvoriace uličky alebo priestory medzi  sedadlami, musia byť protišmykového 

vyhotovenia. Osvetlenie uličky musí byť také, aby každý stupeň bol jasne viditeľný. 

Z uzavretého priestoru zhromaždovacieho charakteru slúžiaceho ako hľadisko kina, 

divadla alebo koncertnej sály musia byť k dispozícií vlastné únikové cesty bez toho, aby sa 

brali do úvahy únikové cesty a východy v budove, v ktorej sú umiestnené. Výnimka je 

povolená ak počet osôb naprojektovaných v priestore neprekročí 200. V prípade, ak je budova 

alebo časť budovy navrhnutá ako multiplex (komplex viacerých kín), musia tieto samostatné 

únikové cesty slúžiť pre všetky kiná. Celý komplex sa považuje za jedno veľké kino a takto sa 

určujú aj požiadavky.  

Východy z hľadísk kina, divadla alebo koncertnej sály môžu byť spoločné s ostatnými 

časťami budovy za predpokladu, že na ne nadväzujú únikové cesty zo spoločných priestorov 

a počet osôb v ZP nepresiahne 200 osôb. 
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5. Prostriedky na vykonávanie a hodnotenie videozáznamu  
 

Pre účely tejto diplomovej práce boli vytvorené videozáznamy, ktoré je nutné 

analyzovať na vytvorenie výsledkov práce. Analyzované boli videozáznamy figurantov 

a záznamy z kamier so statívmi umiestnenými v budove. V nasledujúcej kapitole sú popísané 

prostriedky ktorými sa záznam vykonával a taktiež ktorými sa záznam spracovával. 

5.1. Prostriedky vykonávania videozáznamu 
 

Záznam cvičného požiarneho poplachu bol vykonaný kamerami so statívom a 

fotoaparátmi, ktorých schéma  rozmiestnenia po objekte sa nachádza v prílohe B. Označenie 

každého zariadenia určuje tabuľka 5-1. 

 

Tabuľka 5-1  Záznamové zariadenia 
 

Číslo zariadenia (príloha B) Typ zariadenia Označenie 

1,2,6 kamera Panasonic HC-X900EP-K 

3 kamera Sony HDR-CX190E 

4,5 fotoaparát Olympus VG-150 

5.2. Prostriedky hodnotenia videozáznamu 

5.2.1. Hardware 

 

Videozáznamy boli spracované pomocou notebooku ASUS F3Sg Series, ktorého 

špecifikácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 5-2  Špecifikácia notebooku, na ktorom boli spracovávané videozáznamy 
 

Komponent Špecifikácia 

Procesor Intel Core 2 Duo T8100 2,10 GHz 

Pamäť 3 GB DDR2 

display rozlíšenie 1440 x 900 px 

pevný disk 250 GB 

grafika NVIDIA GeForce 9300M G 

5.2.2. Software 

 

Spracovanie videozáznamov prebiehalo pomocou programu Windows Live Movie 

Maker verzia 2011 od spoločnosti Microsoft Corporation. Program rozdelí videozáznam na 

sekcie po piatich sekundách pre lepšiu orientáciu. Následne si používateľ prehráva 

videozáznam a určuje hranice úsekov podľa metodiky popísanej v tabuľke 6-6. 
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6. Popis cvičnej evakuácie divadla JGT Zvolen 
 

Hlavným cieľom diplomovej práce bola realizácia cvičného požiarneho poplachu so 

ZP hľadiska v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Priebeh tejto evakuácie bol 

zaznamenaný na videokamery, ktorých rozmiestnenie v priestoroch divadla je znázornené 

v prílohe B.  

Cvičná evakuácia bola vykonaná za aktívnej spolupráce pedagógov a študentov 

Technickej univerzity vo Zvolene, katedry protipožiarnej ochrany, inžinierskych 

a bakalárskych študijných programov. Spolu so študentmi vysokej školy sa na akcii zúčastnili 

aj študenti Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene.  

6.1. Divadlo JGT Zvolen 

 

Divadlo je pomenované po významnom slovenskom prozaikovi, dramatikovi, 

básnikovi a v neposlednom rade aj politikovi Jozefovi Gregorovi Tajovskom, ktorý sa v okolí 

Zvolena narodil a prežil väčšinu svojho života. Na jeho počesť sú okrem spomínaného 

divadla pomenované aj mnohé základné a stredné školy v okolí. 

  

Sídlom divadla je 

budova bývalého Hotela Grant, 

postaveného koncom 19. 

storočia. Súčasné priestory sú 

využívané od roku 1994, kedy 

pri príležitosti 45. výročia 

založenia profesionálneho 

divadla vo Zvolene, bola 

rekonštruovaná budova do 

súčasnej podoby znázornenej na 

obrázku 6-1.                

Objekt sa nachádza v centre mesta na ulici Divadelná hneď za pešou zónou. Budova je 

zo západnej a južnej strany ohraničená cestnými komunikáciami, za ktorými sa nachádza na 

západnej strane Park Ľudovíta Štúra. Z východnej stany je k objektu pristavaná ďalšia budova 

a na severnej strane sa nachádza parkovacia plocha pre zamestnancov divadla. Hľadisko 

divadla má v súčasnej dobe kapacitu 330 miest. 

Obrázok 6-1 Budova divadla JGT Zvolen 
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Budova divadla JGT Zvolen má jedno podzemné podlažie a štyri nadzemné podlažia. 

Fotografie vnútorných priestorov divadla, po ktorých prebiehala evakuácia, sú v prílohe C. 

Príloha D obsahuje celkový pôdorys 1.NP spolu z miestnosťami, ktorých sa evakuácia 

nedotkla. Počet a charakter miestností ukazuje tabuľka 6-1. 

 
Tabuľka 6-1  Umiestnenie a popis miestnosti v DJGT 
 

Podlažie Typ miestností Počet miestností 

1. PP Technické zázemie 11 

1. NP Divadelné a vstupné priestory 15 

2. NP Hľadisko s javiskom 8 

3. NP Zázemie účinkujúcich 9 

4. NP Sklady a technické miestnosti 13 

 

 

Cvičný požiarny poplach prebiehal v časti objektu 1. a 2. NP, ktoré sú znázornené na 

obrázku 6-2. Z hľadiska, ktoré sa nachádza na 2.NP, vedú 2 nechránené únikové cesty po 

schodoch hore do chránenej únikovej cesty typu A. Únikový východ šírky 2,1 m je 

umiestnený v najvyššom mieste hľadiska na každej strane, pričom únik prebieha od javiska. 

Nechránená ÚC z hľadiska nadväzuje na CHÚC typu A, ktorá vedie až na voľné 

priestranstvo.  Na každý východ z NÚC nadväzuje v CHÚC schodisko, ktoré spája foyer na 

prvom a druhom nadzemnom podlaží. Vo foyery v 1.NP sa evakuované osoby stretávajú a 

spoločne postupujú cez chodbu na voľné priestranstvo.  

 

 
Obrázok 6-2 Časť 1. a 2. NP divadla po ktorých prebehala evakuácia 
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6.2. Popis ZP hľadiska 

 

Charakteristika ZP hľadiska divadla JGT je uvedená v nasledujúcej tabuľke 6-2. 

 
Tabuľka 6-2  Charakteristika ZP hľadiska 
 

 Zatriedenie ZP podľa normy ČSN 730831 

výškové pásmo VP 1 

najmenší počet osôb v priestore - SP 200 

veľkostný stupeň - SP SP 2 

Parametre hľadiska 

pôdorysná plocha hľadiska m
2
 272,7 

projektovaný počet miest v hľadisku 334 

naprojektovaný počet miest v lóžach 8 

počet únikových ciest 2 

šírka únikových východov m 2,1 

dĺžka od najvzdialenejšieho miesta k východu m 19 

typ sedadiel sklopné 

šírka sedadla m 0.35 

šírka medzi radami sedadiel m 0,7 

počet radov 12 

počet sedadiel v rade 23 - 32 

 

 

Celková pôdorysná plocha ZP hľadiska sa určí na základe článku 4.6 normy 6 a to 

súčtom všetkých podlahových plôch, na ktorých sa môžu vyskytovať osoby. Patrí sem 

samotná plocha hľadiska a plochy balkónov na oboch stranách priestoru. Ostatné priestory sú 

brané ako súčasť javiska. 

 Jedna z lóží je projektovaná pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a evakuácia 

je zabezpečená pomocou evakuačného výťahu. Druhá lóža je určená pre vedenie divadla a 

únik je zapecpečený po nechránenej únikovej ceste, ktorá ústí do CHÚC typu A. 

Výška podlahy v hľadisku je v rozmedzi od 5 - 7 m nad zemou, preto sa ZP zatrieďuje 

do výškového pásma VP1. 

Naprojektovaný počet sedadiel v hľadisku je 334 a sú rozdelené do 12 radov. Na 

základe položky 3.1.1 prílohy A normy 6 má hľadisko s pripevnenými sedadlami najmenší 

počet osôb v priestore 200. Veľkostne sa preto zaraďuje podľa rovnice 14 a pravidiel 

zaokrúhľovania do 2 SP. Rozmiestnenie sedadiel v hľadisku je znázornené na obrázku 6-3. 

Číslovanie sedadiel v radoch, tak ako je znázornené s medzerou uprostred na obrázku 6-3, 

slúži len na zjednodušenie a fyzicky sa medzera v hľadisku nenachádza. 

 

SP = 342 / 200 (14) 
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 Fotografie hľadiska sa nachádzajú v prílohe E tejto práce. 

 
 

             Javisko              

                                   

      I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 I.     

    II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 II.     

    III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 III.    

    IV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 IV.   

   V. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 V.   

  VI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 VI.   

  VII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 VII.  

  VII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 VIII. 

 IX. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 IX. 

X. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 X. 

   XI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 XI.   

XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 XII 

 

Obrázok 6-3 Rozmiestnenie sedadiel v hľadisku 

6.3.  Príprava cvičného požiarneho poplachu 

 

Cvičný požiarny poplach sa uskutočnil za pomoci vedenia divadla JGT Zvolen. 

Komunikáciu s divadlom a samotný dozor nad prevedením evakuácie zabezpečovala Ing. 

Ľudmila Tereňová, PhD. a okrem nej sa na cvičnej evakuácií zúčastnil aj vedúci katedry 

protipožiarnej ochrany TU Zvolen PaedDr. Peter Polakovič, PhD. a Ing. Iveta Mitterová, 

PhD. Zhromaždenie a vyhodnotenie výstupov z prevedeného cvičného požiarneho poplachu 

zabezpečoval študent Bc. Juraj Hrčka za pomoci Ing. Evy Strakošovej. 

Cvičný požiarny poplach sa uskutočnil dňa 21.11.2012 o 9.00 hodine. O 8:00 hodine 

bol naplánovaný zraz členov týmu za účelom rozmiestnenia kamier po objekte a rozdelenia 

úloh každému členovi týmu. Tým sa skladal z organizátorov cvičného požiarneho poplachu, 

kameramanov, členov protipožiarnej hliadky a figurantov, ktorí boli usadení na strategických 

miestach v hľadisku z dôvodu snímania svojho pohybu a pohybu davu. Cvičnú evakuáciu 

snímali 3 kamery so statívom v hľadisku, jedna kamera na každom schodisku a jedna kamera 

pred východom na voľné priestranstvo. Rozmiestnenie je znázornené v prílohe B. Pohyb 

evakuovaných osôb snímalo aj 6 kamier figurantov, ktorých usadenie v hľadisku je na 

obrázku 6-5.  

Od 8:30 sa začali pred divadlom zhromažďovať osoby zapojené do evakuácie, ktoré 

pozostávali zo študentov Technickej univerzity vo Zvolene a Strednej odbornej školy 

drevárskej vo Zvolene. Presný počet študentov ukazuje tabuľka 6-3.  Postupne boli študenti 

http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=806;lang=sk
http://is.tuzvo.sk/lide/clovek.pl?id=806;lang=sk
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usádzaní poverenými členmi týmu, a to spôsobom uvedeným v nasledujúcom odstavci 

kapitoly.  

6.3.1. Hodnotenie parametrov ovplyvňujúcich dobu od zahájenia evakuácie do 

jej ukončenia  

 

Teoretický popis týchto faktorov je uvedený v časti 1.1.2 tejto práce. Ich vplyv na 

priebeh cvičného požiarneho poplachu bol nasledujúci: 

 

 Počet a rozmiestnenie študentov bezprostredne pred evakuáciou 

Počet študentov, ktorí sa cvičnej evakuácie zúčastnili, určuje tabuľka 6-3. V počiatočnej fáze 

bola snaha o usádzanie študentov spôsobom študent strednej školy, študent vysokej školy 

a voľné miesto. Toto rozloženie sa podarilo dodržať len v úvode, no po príchode väčšieho 

počtu osôb bolo usádzanie nekontrolovateľné ako ukazuje obrázok 6-4. Snahou 

kontrolovaného rozmiestňovania osôb bola eliminácia skupinových vzťahov, ktoré 

ovplyvňujú priebeh evakuácie.  

 

Obrázok 6-4 Rozmiestnenie študentov v hľadisku 

 

 Charakteristika študentov 

Cvičného požiarneho poplachu sa zúčastnili študenti strednej a vysokej školy s vekovým 

rozhraním od 16 do 24 rokov. Žiadny zo študentov nemal fyzické a duševné ťažkosti, ktoré by 

mohli ovplyvniť čas evakuácie. Skupinové vzťahy sa podarilo ovplyvniť len na začiatku a to 

zámerným usádzaním, ale po čase bolo usádzanie už nekontrolovateľné. 
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Tabuľka 6-3  Počet študentov zúčastnených na cvičnej evakuácií 
 

Inštitúcia Ročník študentov Počet študentov 

Stredná odborná škola 

drevárska vo Zvolene 

1. 23 

2. 26 

3. 23 

4. 14 

Technická univerzita vo 

Zvolene – Katedra 

protipožiarnej ochrany 

1. 78 

2. 41 

4. 18 

5. 18 

Spolu študentov 241 

 

 Voľba východov 

Evakuovaným osobám boli k dispozícií dva únikové východy na každej strane hľadiska. 

Rozmiestnenie týchto východov napovedá, že počet osôb v hľadisku sa rozdelí na dve časti 

z čoho jedna použije pravý východ a druhá ten ľavý. Počet osôb, ktoré prejdú východom, 

závisí na rozmiestnení evakuovaných osôb v hľadisku. 

 

 Hustota študentov 

Hustota evakuovaných v hľadisku je určená na základe vzťahu pre určenie hustoty osôb 

uvedenom v kapitole 2.1. Hodnotu určuje tabuľka 6-4. 

 
Tabuľka 6-4  Určenie hustoty osôb v hľadisku 
 

Počet osôb v hľadisku 

osoba 

Plocha hľadiska 

m
2
 

Hustota osôb 

osôb/m
2
 

241 196 1,23 

 

 Vzdialenosť a doba pohybu 

Vzdialenosť od východu z hľadiska určuje miesto usadenia a pohybuje sa od 2 – 19 metrov. 

Následná dĺžka trasy po CHÚC do východu na voľné priestranstvo je približne 40 metrov 

v závislosti od voľby východu. Doba pohybu je taktiež závislá od polohy v hľadisku a od 

podmienok na únikovej ceste, pričom celková doba evakuácie je vyhodnotená v záverečnej 

časti tejto kapitoly 

 

Po usadení všetkých osôb v hľadisku nasledovali organizačné pokyny z javiska. Boli 

zamerané na predstavenie členov týmu, oboznámenie s priebehom cvičného požiarneho 

poplachu a zásadami bezpečného pohybu počas prevádzania evakuácie. 
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Medzi prvým a druhým variantom evakuácie sa osoby zdržovali pred budovou 

divadla, kde sa nachádza priestor pre evakuovaných.  

6.4. Varianty evakuácie 

 

Vo fáze prípravy cvičného požiarneho poplachu boli naplánované dva varianty 

evakuácie, ktorých odlišnosti určuje tabuľka 6-5. Trasa evakuovaných osôb bola rovnaká, 

zmena bola len v šírke únikových dverí von z hľadiska. Z dôvodu neadekvátnosti pohybu pri 

úniku z horiacej miestnosti, hlavne čo sa týka rýchlosti pohybu, bol prvý variant cvičnej 

evakuácie neúspešný a musel sa vykonať znovu. Čas tejto evakuácie bol ale napriek tomu 

použitý pri zrovnaní s časom získaným simuláciou v programe buildingEXODUS po dosadení 

normových hodnôt do programu. Výsledky tohto porovnania sú uvedené v kapitole 8. 

 
Tabuľka 6-5  Varianty evakuácie 
 

Číslo variantu evakuácie Šírka únikového východu von z hľadiska m 

1. 2,1 (plne otvorené) 

2. 1,05 (otvorené jedno krídlo) 

6.5. Vyhlásenie evakuácie 

 

Vyhlásenie cvičného požiarneho poplachu prebehlo ústne z javiska divadla členom 

protipožiarnej hliadky spôsobom:  

 

,,PROSÍM POZOR, CVIČNÝ POŽIARNY POPLACH. PROSÍM URÝCHLENE 

OPUSTITE BUDOVU.´´ 

 

Okamžite po vyhlásení poplachu nastáva samotná evakuácia osôb z priestoru hľadiska 

smerom k východom. Členovia protipožiarnej hliadky, ktorí boli pripravení pri únikových 

východoch z miestnosti, okamžite otvorili únikový východ v závislosti od variantu evakuácie.  

6.6. Evakuácie figurantov 

6.6.1. Priebeh evakuácie figurantov 

 

Pre účely pochopenia správania sa davu a určenia času evakuácie, boli do hľadiska 

usadení figuranti, ktorých rozmiestnenie určuje obrázok 6-5 
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Obrázok 6-5 Rozmiestnenie figurantov v hľadisku 

 

Figuranti boli hodnotení na základe času, za ktorý prešli sledovanými úsekmi stavby 

až na voľné priestranstvo. Rozdelenie sledovaných úsekov ukazuje tabuľka 6-6, obrázok 6-6 

a 6-7. Čas ich evakuácie sa začal merať od doby začatia vlastného pohybu smerom 

k únikovým východom a skončil prejdením cez východ na voľné priestranstvo. 

 
Tabuľka 6-6  Metodika posudzovania časov pohybu figurantov v objekte 
 

úsek časové vymedzenie trasy úseku časť úseku časové vymedzenie trasy úseku 

T1 
čas od vyhlásenia po opustenie 

hľadiska 

u1 
čas od vyhlásenia po zastavenie pohybu 

z dôvodu vzniku fronty pred východom 

u2 čas pohybu vo fronte až k východu 

T2 
čas od opustenia hľadiska po 

opustenie schodiska na 1.NP 

u1 
čas pohybu od opustenia hľadiska po 

vstup na schodisko 

u2 čas pohybu po schodisku 

T3 

čas pohybu od opustenia 

schodiska po východ na voľné 

priestranstvo 

u1 

čas pohybu od opustenia schodiska po 

zastavenie pohybu z dôvodu vzniku 

fronty pred východom na voľné priestr. 

u2 čas pohybu vo fronte až k východu 

u3 čas pohybu po chodbe k východu 
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Podrobný popis časov pohybu podľa metodiky uvedenej v tabuľke 6-6 je použitý pri 

rozbore času evakuácie figuranta číslo 4, ktorý bol usadený v pravom dolnom rohu z pohľadu 

javiska. Rozbor ostatných figurantov je spracovaný iba formou rozdelenia do časových 

úsekov T1, T2 a T3, kde sa už neberú do úvahy úseky. Grafické znázornenie ich časov spolu 

s charakteristikou každého figuranta a trasou jeho pohybu je uvedený v prílohe A. 

Charakteristika figuranta číslo 4 je uvedená v nasledujúcej tabuľke 6-7. Charakteristika je 

rozdelená do dvoch úrovní a to demografické údaje a špecifické údaje. Demografické údaje 

pohlavie, vek, rodinný stav, výška, váha, zamestnanie a vzdelanie podávajú základné 

informácie o figurantovi a špecifické údaje ako oblečenie, handicap, voľba východu 

a skupinové vzťahy určujú momentálne podmienky, za akých sa evakuácia osoby prevádzala. 

Oblečenie najviac ovplyvňuje plochu pripadajúcu na jednu osobu v časti, ktorá je popísaná 

v tabuľke 2-1 v kapitole 2-2 tejto práce. Handicapom je myslené akékoľvek obmedzenie, 

ktoré môže vplývať na čas evakuácie ako napríklad poranenie nohy, zhoršená viditeľnosť, 

vysoká obuv a iné. 

 
Tabuľka 6-7  Charakteristika figuranta číslo 4 
 

demografické údaje 

pohlavie muž 

vek 24 

rodinný stav slobodný 

výška cm 170  

váha kg 95 

zamestnanie študent 

vzdelania vysokoškolské  

špecifické údaje 

oblečenie zimná bunda, batoh 

handicap žiadny 

voľba východu pravý východ 

skupinové vzťahy minimálne 

6.6.2. Popis pohybu figuranta 

 

Po vyhlásení cvičného požiarneho poplachu nastala u figuranta okamžitá reakcia 

a nasledoval samotný pohyb evakuovanej osoby objektom. Z toho vyplýva nasledujúce 

tvrdenie: 

tu´ =  tu (15) 

Kde   tu´  je  celkový čas potrebný na evakuáciu, 

 tu   čas pohybu evakuovaných osôb objektom 
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Pohyb figuranta prebiehal približne podľa trasy znázornenej na obrázkoch 6-6 a 6-7. 

Trasa v prvom a druhom variante sa výrazne nelíšila preto, je uvádzaná iba jedna cesta.    

  

Obrázok 6-6 Približné znázornenie trasy figuranta č.4 v 2.NP 

 

  
 

Obrázok 6-7 Približné znázornenie trasy figuranta č.4 v 1.NP 

 

Čas pohybu figuranta bol rozdelený na základe metodiky, ktorú popisuje tabuľka 6-6 

na tri intervaly, pričom platí rovnica: 

 

 
(16) 

 

Prvý meraný časový interval T1 je časom pohybu figuranta od miesta, kde sa 

nachádzal pred začiatkom evakuácie do opustenia priestorov hľadiska cez únikový východ na 
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pravej strane z pohľadu javiska. Tento časový interval je daný súčtom časov T1u1 a T1u2.  Na 

začiatku evakuácie bol pohyb figuranta nezávislý na ostatných osobách až do doby, pokiaľ sa 

hustota osôb nezvýšila na hodnotu, kedy už osoby nie sú schopné pohybovať sa ľubovoľnou 

rýchlosťou a ich pohyb je určený pohybom prúdu pred východom z hľadiska. Čas T1u1, na 

základe tabuľky 6-8, bol v oboch variantoch evakuácie približne rovnaký, čo sa ale nedá 

povedať o druhom časovom intervale T1u2, ktorý bol pri druhom variante evakuácie dlhší 

z dôvodu uzavretia jedného krídla dverí a tým pádom zníženia počtu únikových pruhov.     

Čas pohybu od opustenia hľadiska po opustenie posledného stupňa schodiska v 1.NP 

je charakterizovaný časovým intervalom T2. Táto doba sa skladá z dielčích časových 

okamihov T2u1 a T2u2. Po opustení hľadiska cez únikové dvere sa rýchlosť figuranta zvýšila, 

ale opäť pred vstupom na schodisko začala byť limitovaná rýchlosťou prúdu osôb po 

schodoch. Pri 1. variante evakuácie bol nameraný čas figuranta na úseku T2u1 10 sekúnd. 

Tento časový interval pozostáva z času pohybu od východových dverí po frontu, ktorá sa 

vytvorila pred vstupom na schodisko. Prvú polovicu z tejto doby zaberá pohyb pred vstupom 

do fronty a druhú polovicu pohyb vo fronte. Pri druhom variante evakuácie táto situácia už 

nenastala a fronta pred schodiskom sa nevytvorila, preto tento časový interval reprezentuje len 

samotný pohyb ku schodisku. 

Čas pohybu po schodoch je v prvom a druhom variante evakuácie rôzny. Dôvodom je 

fakt, že hustota osôb na schodoch pri prvom a druhom variante je odlišná. Podľa literatúry 2 

pri hustotách  nad 0,4 osôb/m
2
 klesá rýchlosť pohybu po schodoch dole a je menšia ako na 

vodorovných komunikáciách. Toto tvrdenie sa dokázalo aj meraním, kedy oba úseky T2u1 

a T2u2 sú približne rovnaké, ale na druhom bol nameraný vždy dlhší čas, čo je čas pohybu po 

schodoch. Tento dlhší časový interval nie je len preto, že sa zväčšuje hustota, ale aj z dôvodu, 

že ďalší stupeň je ešte obsadený predchádzajúcou osobou, čo narušuje rytmus pohybu a nie je 

možné urobiť normálny krok. Unikajúce osoby sa prestávajú pozerať na cestu a pohybujú sa 

opatrne, aby nespadli. 

 
Tabuľka 6-8  Časové intervaly pohybu figuranta č. 4 
 

úsek 
čas ohybu úsekom   s časť 

úseku 
čas ohybu úsekom   s 

variant 1 variant 2 variant 1 variant 2 

T1 17,4 23,7 
u1 5,4 5,6 

u2 12 18,1 

T2 21,3 13,4 
u1 10 5,8 

u2 11,3 7,6 

T3 27,4 18,7 

u1 6,8 6,6 

u2 12,3 5,6 

u3 8,3 6,5 
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Po opustení schodiskového ramena figurantom sa začal merať posledný časový 

interval T3. Táto doba je zložená z troch meraných časových úsekov T3u1, T3u2 a T3u3. 

Interval T3u1 predstavuje dobu, keby pohyb figuranta nebol ovplyvnený rýchlosťou davu 

a trvá až do okamihu spomalenia z dôvodu vytvorenia fronty pred východovými dverami, 

ktoré vedú na voľné priestranstvo. Čas tohto pohybu je pri prvom a druhom variante 

evakuácie približne rovnaký ako ukazuje tabuľka 6-8. 

 Zásadný rozdiel nastáva pri druhom časovom úseku, ktorý pri prvom variante 

evakuácie trvá 12,3 sekundy a pri druhom variante len 5,6 sekundy. Vyjadruje čas pohybu vo 

fronte pred východovými dverami a je závislí na jej veľkosti, ako ukazuje obrázok 6-9. Tento 

obrázok znázorňuje rozdiely v tvorení front pred komunikačnými uzlami, ktoré s zvýraznené 

červenou farbou na obrázkoch 6-6 a 6-7  

v prvom a druhom variante evakuácie. 

 V prípade zvyšovania hustoty sa 

zvyšuje aj špecifický tok osôb až do 

hodnoty maximálnej kapacity únikového 

východu. V prípade ďalšieho zvyšovania 

hustoty sa už tok osôb nezvyšuje, ako to je 

znázornené na obrázku 6-8 a vytvárajú sa 

fronty. 

Posledný meraný časový úsek je 

pohyb po chodbe až k východovým 

dverám na voľné priestranstvo. 

Zásadný rozdiel medzi prvým a druhým variantom evakuácie bol vo tvorení front pred 

dôležitými komunikačnými uzlami, keby pri prvom variante sa vytvorila fronta pred 

východom z hľadiska, pred vstupom na schodisko a taktiež pri východe na voľné 

priestranstvo. Zatiaľ čo pri druhom variante sa fronta vyskytovala pri východe  z hľadiska 

a východe na voľné priestranstvo. Z obrázku 2-5 je zrejmé, že časy pobytov vo frontách pri 

oboch variantoch evakuácie boli rôzne. Priepustnosť východových dverí z hľadiska bola pri 

prvom variante evakuácie väčšia z dôvodu ich väčšej šírky, a tým aj čas pobytu vo fronte bol 

kratší. Na druhej strane pobyt figuranta vo fronte pred vstupom na schodiskové rameno 

v 2.NP a pri výstupe z budovy bol dlhší z dôvodu väčšieho počtu ľudí a tým aj väčšej hustoty. 

Hoci pri druhom variante evakuácie bol pobyt v hľadisku pre figuranta číslo 4 dlhší z dôvodu 

zúženia únikových dverí a tým zníženia priepustnosti, ale na druhej strane pohyb v ostatných 

častiach komunikácie bol plynulejší a hlavne kratší.  

Obrázok 6-8 Závislosť špecifického toku na hustote osôb 7 
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Obrázok 6-9 Grafické znázornenie front pred komunikačnými uzlami 
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Grafické znázornenie časov evakuácie figuranta číslo 4 s presnosťou na 0,5 sekundy 

spolu s približnou trasou pohybu v 1. a 2. NP znázorňujú obrázky 6-10 a 6-11. Fakt, že aj so 

znížením počtu únikových pruhov z hľadiska v druhom variante evakuácie, čo malo za 

následok vysoký časový interval T1-u2, celkový čas evakuácie bol pri druhom variante nižší 

ako pri prvom ako ukazuje záverečná tabuľka 6-9.  

 

 

 

Obrázok 6-10 Grafické znázornenie trasy figuranta s časmi, ktoré na nich dosiahol (2.NP) 
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Obrázok 6-11 Grafické znázornenie trasy figuranta s časmi, ktoré na nich dosiahol (1.NP) 

 

Spomínaná záverečná tabuľka 6-9 ukazuje celkový čas evakuácie figuranta pri prvom 

a druhom variante evakuácie. Vysvetlenie faktu, že pri druhom variante bol dosiahnutý menší 

čas spočíva v tom, že so znížením počtu pruhov na východových dverách z hľadiska, 

v porovnaní s prvým variantom, sa znížil počet osôb na pokračujúcej únikovej ceste. 

Následkom toho vznikla menšia hustota osôb ako pri prvom variante. Z toho dôvodu sa pred 

ďalšími komunikačnými uzlami (schody, východové dvere) vytvárali menšie alebo žiadne 

fronty, čo malo za následok zníženie času stráveného vo fronte a tým aj celkového času 

evakuácie.    

Tabuľka 6-9  Celkové časy evakuácie figuranta pri 1. a 2. variante evakuácie 
 

Variant evakuácie Celkový čas evakuácie figuranta   s 

1. 66,5 

2. 55 
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6.6.3.  Časy evakuácie figurantov 

 

Figurant číslo 4 bol uvedený ako názorný príklad toho, že zníženie počtu pruhov na 

únikovej ceste nemusí automaticky znamenať zvýšenie času celkovej evakuácie. Nasledujúce 

grafy ukazujú zrovnanie časov evakuácie jednotlivých figurantov na úsekoch T1, T2 a T3 

podľa obrázkov 6-12 až 6-14 (ich rozmiestnenie je znázornené v predchádzajúcich 

kapitolách). V tomto prípade už neboli úseky rozdelené na čiastkové, ale bral sa do úvahy len 

celkový čas dosiahnutý na úseku. Doba pohybu po meranom úseku závisela hlavne na 

rozmiestnení v hľadisku, kedy prvý traja figuranti umiestnený blízko východových dverí 

z hľadiska dosiahli kratšie celkové časy evakuácie a aj časy na jednotlivých úsekoch. Ako 

ukazujú nasledujúce grafy, na úseku T1 (úsek v hľadisku) sa dosahovalo dlhších časových 

intervalov pri druhom variante evakuácie z dôvodu nižšej priepustnosti východových dverí 

z hľadiska. Táto nižšia priepustnosť východových dverí mala za následok zníženie počtu osôb 

na pokračujúcej únikovej ceste a tým aj kratšie časy pobytu na pokračujúcich úsekoch. 

 

Časy na úseku T1 

 

Obrázok 6-12 Časy figurantov na úseku T1 
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Časy na úseku T2 

 

Obrázok 6-13 Časy figurantov na úseku T2 

 

 

Druhý variant evakuácie u figuranta číslo 2 nebol zaznamenaný z dôvodu nedodržania 

miesta pôvodného usadenia a u figuranta číslo 1 z technických príčin. 

 

 

 

Časy na úseku T3 

 

Obrázok 6-14 Časy figurantov na úseku T3 
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6.7. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 
 

Tvrdenia z predchádzajúcich kapitol potvrdzuje aj graf na obrázku 6-15, ktorý 

ukazuje, že čas opustenia hľadiska poslednou osobou (odpovedá časovému úseku T1) tvorí 

pri prvom variante približne 1/3 z celkovej doby evakuácie, pričom pri druhom variante skoro 

2/3. Z toho vyplýva, že zvyšná doba, ktorá je nutná na prekonanie trasy na únikovej ceste, je 

pri prvom variante vyššia ako pri druhom. 

 

 

Obrázok 6-15 Zrovnanie časov opustenia hľadiska a celkovej doby evakuácie všetkých osôb 

 

Nasledujúca tabuľka 6-10 zhrňuje časy dosiahnuté pri prvom a druhom variante 

evakuácie. Čas bol meraný od momentu vyhlásenia evakuácie do opustenia objektu poslednou 

osobou. Dĺžka trvania evakuačného procesu pri oboch variantoch evakuácie je skoro identická 

aj napriek podstatnému rozdielu v počte únikových pruhov východov z hľadiska.   

 

Tabuľka 6-10  Celkové časy evakuácie 

 

Skúmaný figurant č.4, ktorého pohyb a časy dosiahnuté na jednotlivých úsekoch boli 

rozpísané v predchádzajúcich kapitolách, dosiahol na základe nasledujúceho obrázku 6-16 

kratší čas celkovej evakuácie v druhom variante. Neplatí to ale o všetkých sledovaných 

figurantoch. Figuranti č. 5 a 6 dosiahli naopak v druhom variante dlhší čas ako v prvom. 

Variant evakuácie Šírka dverí       [m]  Dosiahnutý čas evakuácie     [s] 

1. 2,1 87 
2. 1,05 92 
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V druhom variante bol taktiež dosiahnutý o 5 sekúnd dlhší čas evakuácie všetkých osôb ako 

v prvom variante.  

Časový rozdiel medzi jednotlivými figurantmi závisí na ich rozmiestnení v hľadisku 

bezprostredne pred evakuáciou, na aktuálnych podmienkach na únikovej ceste ako sú  hustota 

a rýchlosť pohybujúcich sa osôb, ale taktiež na charakteristike samotného figuranta.  

Najkratšie časy evakuácie dosiahli figuranti č. 1 a 3, ktorí sedeli v blízkosti únikových 

východov. Tieto osoby stihli opustiť po vyhlásení evakuácie priestory hľadiska ešte pred 

vytvorením fronty pred únikovými východmi a ich rýchlosť pohybu objektom nebola 

limitovaná rýchlosťou pohybu prúdu osôb na únikovej ceste.  

Pohyb figuranta č. 2, ktorého pozícia bola v strede najvzdialenejšieho radu od javiska 

bol ihneď po vyhlásení evakuácie ovplyvnený rýchlosťou pohybu osôb v uličke. Ako je vidno 

na obrázku č. 6-16, jeho celková doba evakuácie bola dlhšia ako figuranta č.6, ktorého pozícia 

bola v druhom rade od javiska. Časy figurantov dosiahnuté na jednotlivých úsekoch sú 

znázornené v prílohe A tohto dokumentu. 

 

 

Obrázok 6-16 Graf celkovej doby evakuácie 

 

Nasledujúca kapitola sa zaoberá simuláciou uvedených dvoch variant evakuácie 

v programe buildingEXODUS a je zameraná na zistenie parametrov, ktoré daný evakuačný 

proces ovplyvňujú v závislosti na výslednom čase evakuácie. 
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7. Model evakuácie osôb z hľadiska divadla JGT Zvolen 

v programe buildingEXODUS 
 

Modelácia evakuácie osôb pri cvičnom požiarnom poplachu prebehla pomocou 

počítačového programu buildingEXODUS, produktu Univerzity of Greenwich 11, ktorý je 

určený na modelovanie evakuácie veľkého množstva ľudí z rôznych objektov. Popis tohto 

programu spolu s postupom zadávania dát je popísaný v prílohe G.  

Model evakuácie osôb z objektu bol zameraný na získanie adekvátneho času 

porovnateľného s časovým intervalom dosiahnutým počas reálnej cvičnej evakuácie divadla 

a na zadávanie vstupných parametrov do programu. Vstupné hodnoty zadávané do programu 

boli získané z videozáznamov prevedeného cvičného požiarneho poplachu, ako ukazuje 

obrázok 7.1. Počet nadefinovaných osôb 241 bol rovnaký ako pri reálnej situácií z dôvodu 

vytvorenia rovnakých podmienok. 

 

 
Obrázok 7-1 Snímky slúžiace na určenie vstupných parametrov zadávaných do programu buildingEXODUS 

 

Po dôkladnom skúmaní simulačného programu bolo zistené, že medzi faktory, ktoré 

najviac vplývajú na dobu pohybu osôb budovou patria: 

 Rýchlosť pohybu osôb objektom po rovine 

 Rýchlosť pohybu osôb po schodoch 

 Špecifický tok osôb po schodoch / kapacita únikovej cesty 

 Špecifický tok osôb cez východové dvere / kapacita únikového východu 

 

Tabuľka 7-1  Vstupné hodnoty zadávané do programu 

 

Hodnoty použité v programe buildingEXODUS 

Parameter Reálne hodnoty Normové hodnoty 4,5,6 

rýchlosť osôb schody m/s 0,8 – 1,2 0,5 

rýchlosť osôb  rovina m/s 1,5 – 2 0,583 

kapacita schody osôb/m/s 1,3 – 1,5 1.33 

kapacita východ  osôb/m/s  1,8 - 2 1,67 
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Program umožňuje zadávanie veľkého počtu premenných, ale medzi najpodstatnejšie 

patria okrem uvedených aj rozmiestnenie osôb v hľadisku a čas reakcie osôb. Snahou 

programu bolo čo najreálnejšie simulovanie situácie, preto na základe tretej snímky na 

obrázku 7-1 boli osoby zadávané do programu rozmiestnené taktiež z neobsadeným stredom 

hľadiska. Do programu bolo taktiež zadané nulové oneskorenie reakcie, to znamená, že ihneď 

po vyhlásení poplachu nastal samotný pohyb osôb smerom k únikovým východom.  

 

Ako ukazuje tabuľka 7-1 boli za uvedené parametre dosadené aj hodnoty používané 

v kódexe noriem požiarnej bezpečnosti stavieb 4,5,6. Nasledujúca kapitola je zameraná na 

porovnanie získaných výsledkov s prevedeným cvičným požiarnym poplachom. 

8. Porovnanie výsledných časov evakuácie získaných pri cvičnom 

požiarnom poplachu a v programe buildingEXODUS 
 

Pri určovaní času evakuácie podľa simulačného programu bola snaha o čo najväčšie 

priblíženie realite čo sa týka celkovej doby a aj hodnôt ktoré sa do programu zadávali. 

Tabuľke 8-1 porovnáva výsledky reálne dosiahnuté a získané simuláciou. 

 
Tabuľka 8-1 Porovnanie získaných časov evakuácie 
 

Podmienky Variant 1 Variant 2 

Reálny čas evakuácie dosiahnutý  21.11.2012 vo Zvolene s 87 92 

Čas dosiahnutý v programe 

buildingEXODUS s 

reálne hodnoty 93,5 95,6 

normové hodnoty 185,2 191,3 

 

Z tabuľky 8-1 je zrejmé, že čas dosiahnutý pri reálnej situácií je menší ako čas 

dosiahnutý zadávaním parametrov získaných z videozáznamov. Tieto dva časové intervaly sú 

ale neporovnateľné s intervalom získaným použitím vstupných hodnôt z noriem požiarnej 

bezpečnosti stavieb. Na strane bezpečnosti hlavne je hlavne rýchlosti pohybu osôb budovou 

ako ukazuje tabuľka 7-1 v predchádzajúcej kapitole. Cvičného požiarneho poplachu sa 

zúčastnili osoby vo veku od 16 do 25 rokov, schopné samostatného pohybu preto program 

pracoval s uvedenými reálnymi rýchlosťami. 

Pri príprave cvičného požiarneho poplachu boli naplánované dva varianty evakuácie, 

ako boli popísané v predchádzajúcej kapitole. Avšak prvý variant evakuácie musel byť 

opakovaný z dôvodu neadekvátneho správania osôb, hlavne po stránke rýchlosti pohybu. Čas 
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tohto variantu ale bol použitý pri porovnaní s časom dosiahnutým pri použití normových 

hodnôt v simulačnom programe, ako ukazuje tabuľka 8-2. Z uvedenej tabuľky vyplýva, že aj 

keď čas dosiahnutý pri prvom nepodarenom variante evakuácie vôbec neodpovedal reálnej 

situácií, je stále menší, ako doba získaná programom buildingEXODUS.   

 

Tabuľka 8-2 Informatívne zrovnanie získaných údajov 
 

Reálny čas evakuácie dosiahnutý  21.11.2012 

dosiahnutý pri nepodarenej prvom variante 

evakuácie s 

Čas dosiahnutý v programe 

buildingEXODUS použitím normových 

hodnôt 

146 185,2 
 

 Priebeh simulácie spolu s určením hustoty osôb na únikových cestách podľa obrázkov 

v prílohe G2 a vytváraním front je popísaný v závere práce. 

9. Optimalizácia únikových východov z hľadiska divadla JGT 

Zvolen 
 

Jedným z cieľov diplomovej práce bola taktiež optimalizácia vybraného ZP z hľadiska 

počtu, veľkosti a rozmiestnenia únikových východov. Podľa ČSN 730804 [5] sa volí počet, 

dĺžka, šírka a rozmiestnenie únikových ciest tak, aby predpokladaná doba bezpečnej 

evakuácie osôb z požiarom ohrozeného úseku alebo objektu bola čo najmenšia. Na základe 

ČSN 730831 [6]  sa pre obmedzenie tvorby front pri východoch doporučuje rozmiestnenie 

východov a ich kapacita čo možno najrovnomernejšie. Musí byť splnená zásada, že vzájomná 

vzdialenosť východov nesmie byť menšia ako 3-násobok súčtu šírok k nim smerujúcich 

únikových ciest. Táto požiadavka je v každom variante rozmiestnenia splnená. Uvedená 

norma taktiež určuje požiadavky na počet únikových východov na základe veľkosti ZP. 

V prípade veľkosti ZP do 2 SP je požiadavka na minimálne 2 únikové východy splnená 

v každom variante. 

V nasledujúcej kapitole sú riešené len východy z hľadiska. Následná pokračujúca 

úniková cesta až na voľné priestranstvo nie je stanovená. Cieľom optimálneho rozloženia 

únikových východov v hľadisku divadla JGT Zvolen je minimalizovanie času potrebného na 

pohyb osôb do bezpečného miesta. Tento čas je závislý od rýchlosti, ktorou sa osoby 

priestorom pohybujú, preto na splnenie cieľa diplomovej práce bolo nutné vyjadriť závislosť 

času pohybu od rýchlosti osôb pri rôznych variantoch rozmiestnenia, počtu a šírky únikových 

východov. Stanovenou konštantnou rýchlosťou v intervale 0,5–2 m/s sa budú presúvať osoby 
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do okamihu spomalenia pohybu vytvorením fronty pred východom. Ich následný pohyb bude 

závislí najmä na kapacite únikového východu.  

Najvhodnejšou cestou na zrealizovanie tohto kroku bolo namodelovať varianty 

rozmiestnenia únikových východov v programe buildingEXODUS a sledovať čas opustenia 

miestnosti osobami v závislosti na ich rýchlosti pohybu. Optimálne podmienky na evakuáciu 

predstavujú splnenie sledovaných kritérií s minimálnymi výstupnými hodnotami. 

Posudzovaných bolo celkovo 10 variant rozmiestnenia východov z hľadiska divadla, ako 

ukazuje tabuľka 9.2,  pričom voľba tohto rozmiestnenia bola v súlade s odporučením ČSN 

730831 aby únikové cesty v hľadisku nesmerovali smerom k javisku. Posledné dva varianty 

s označením A a B sú zamerané na návrh zlepšenia súčasného stavu rozloženia východov 

v hľadisku s dôrazom na splnenie kritérií podľa tabuľky 9-1. 

 

Tabuľka 9-1 Kritéria na základe ktorých sa hodnotilo optimálne rozloženie únikových východov z hľadiska 
 

Kritériá hodnotenia 

rozmiestnených 

východov 

existencia osôb v uličkách medzi sedadlami po uplynutí 10-tich 

sekúnd od vyhlásenia cvičného požiarneho poplachu 

doba evakuácie osôb z hľadiska divadla JGT v závislosti na ich 

rýchlosti pohybu od 0,5 – 3 m/s 

 

Počet použitých osôb v programe bol rovnako 241 z dôvodu porovnania z výsledkami 

získanými pri reálnej cvičnej evakuácií. Charakteristika osôb použitých pri modelácií bola 

rovnaká ako v predchádzajúcej kapitole pri simulácií celkového času evakuácie a je 

znázornená v prílohe G2. Rozmiestnenie únikových východov v každom variante ukazujú 

obrázky 9-2, 9-3 a 9-8 a ich charakteristiku tabuľka 9-2. 

 

Tabuľka 9-2 Varianty evakuácie a ich parametre 
 

Variant 

rozmiestnenia 
1 2 3 4 5 6 7 8 A B 

Súčet únikových 

pruhov 
8 16 8 12 8 10 12 

Počet únikových 

východov 
2 3 4 4 5 4 6 4 3 3 

Počet 

evakuovaných osôb 
241 

Kapacita 

únikového východu 

 osôb/m/s 

1,8-2 

Charakteristika 

osôb 
príloha G2 

Rozmiestnenie 

východov 
obrázok 9-2, 9-3 a 9-9 
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9.1. Hodnotenie existencie osôb v uličkách medzi radami sedadiel 

v sledovanom čase 

 

Variant číslo 1, zhodný s existujúcim rozmiestnením východov v hľadisku, obsahoval 

klasické rozloženie so štyrmi únikovými pruhmi na každej strane. Na základe zrovnania 

reálnej situácie a simulácie na obrázku 9-1 bolo zistené, že simulácia sa najviac priblížila 

reálnej situácií pri rýchlosti pohybu osôb 1,5 m/s. Touto rýchlosťou sa samozrejme budú 

pohybovať len osoby, ktoré sú v blízkosti únikového východu a stihnú opustiť priestor ešte 

pred vytvorením fronty pred východom alebo osoby ktorých pohyb nie je ovplyvnený 

pohybom prúdu pred únikovým východom. Táto rýchlosť bola použitá aj pri ostatných 

variantoch rozmiestnenia východov. 

  

 
Obrázok 9-1 Porovnanie reálnej situácie a simulácie 10 sekúnd po vyhlásení cvičného požiarneho poplachu 

  

 

V prvom variante rozmiestnenia východov, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu 

na obrázku 9-2, je znázornený stav evakuácie osôb z hľadiska v 10 s. Z obrázku vyplýva, že 

problematické miesto kumulácie osôb je hlavne na výstupe do uličky z poslednej 

a predposlednej rady od javiska. V sledovanom časovom intervale sa osoby taktiež 

nachádzajú v niektorých radoch medzi sedadlami, čo je neprípustný jav. Odstránenie týchto 

dvoch problémov priniesol čiastočne variant číslo 2, ktorý je znázornený na obrázku 9-2 

v ľavom dolnom rohu. V tomto variante sa nachádzali dva únikové pruhy po stranách 

hľadiska a štyri únikové pruhy v strede. Pozitívom je, že kumulácia osôb pri východe 

z poslednej a predposlednej rady na krajoch hľadiska už nenastala ale problémom je opäť 

obsadenie radov medzi uličkami pri evakuácií cez stred hľadiska. 

Pridaním dvoch únikových východov po stranách hľadiska vznikli varianty číslo 3 a 4. 

Variant rozmiestnenia číslo 3, umiestnený v pravom hornom rohu obrázku 9-2, predstavuje 

najnevhodnejšie posudzované rozloženie únikových východov v hľadisku. V sledovanom 
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čase 10 sekúnd po vyhlásení poplachu sa osoby nachádzali na kritickom mieste výstupu 

z poslednej a predposlednej rady ako tomu bolo pri variante č. 1,  ale  taktiež aj v ostatných 

radách v hľadisku. V tomto variante sa osoby nesústreďovali do tzv. prúdu pred východom, 

preto ich pohyb bol menej koordinovaný a dochádzalo k väčšiemu vzájomnému kontaktu. To 

malo za následok zníženie počtu osôb prechádzajúcich cez únikový východ, pobyt osôb medzi 

radami v hľadisku a zvýšenie času evakuácie. 

 
 

Obrázok 9-2 Priebeh evakuácie v 10 sekunde od vyhlásenia poplachu pri prvých štyroch variantoch 

rozmiestnenia únikových východov 

 

Zlepšenie tohto javu nastalo pri variante číslo 4, kedy sa osoby pred únikovými 

východmi po stranách sústreďovali do chodby, čím sa vytvoril koordinovaný prúd osôb a 

znížil čas evakuácie. Problém existencie osôb v posledných dvoch radách v sledovanom 

časovom intervale sa ale ani v tomto variante nepodarilo vyriešiť. 

Zlúčením doterajších rozmiestnení únikových východov vznikol variant č. 5, ktorý sa 

nachádza  v ľavom hornom rohu obrázku 9-3. Rovnako ako pri druhej verzii rozmiestnenia 

východov sa podarilo odstrániť frontu osôb medzi sedadlami v posledných dvoch radách 

a ešte naviac minimalizovať počet ľudí nachádzajúcich sa medzi radami sedadiel 

v sledovanom čase. 

Všetky doterajšie varianty rozmiestnenia počítali zo stretávaním dvoch smerov 

pohybu evakuovaných ľudí a to so smeru pohybu k únikovému východu a so smeru pohybu 

von z uličky medzi sedadlami. V prípade ak sú rady sedadiel ukončené po oboch stranách 

1. 

2. 

3. 

4. 
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uličkou s nadväzujúcimi únikovými východmi, osoby sa sústreďujú iba v jednom smere 

evakuácie. Takto sú riešené varianty číslo 6, 7 a 8. Prvá z týchto verzií riešenia únikových 

východov, ktorá sa nachádza v ľavo dole na obrázku 9-3 označená ako číslo 6, počíta s dvoma 

dvojpruhovými východmi na každej strane, vzdialenými 5 metrov od seba. Toto rozloženie je 

taktiež nevhodné z dôvodu vytvorenia front pred východom, ktoré zasahujú do uličiek medzi 

sedadlami. Možnosťou pre odstránenie tohto nežiadúceho javu je zvýšenie počtu únikových 

východov alebo zvýšenie šírky uličky pred východom. Vo variante číslo 7 sú použité tri 

dvojpruhové únikové východy na každej strane miestnosti a na základe obrázku 9-3  sa taktiež 

javí ako nevyhovujúca z rovnakého dôvodu ako predchádzajúca verzia. 

Keďže zvýšenie počtu únikových východov neprinieslo žiadaný efekt,  do úvahy 

pripadá ešte možnosť  zvýšenia šírky uličky pred únikovým východom tak aby fronta ktorá sa 

pred ním vytvorí nezasahovala medzi rady sedadiel. Tento variant je znázornený v pravom 

dolnom rohu obrázku 9-3. Šírka tejto uličky bola zvýšené zo 4 na 6 únikových pruhov so 

zachovaním dvoch dvojpruhových únikových východov na každej strane hľadiska. 

Hodnotený variant najviac vyhovuje prvému sledovanému kritériu neobsadenosti rád medzi 

sedadlami v 10-tej  sekunde od vyhlásenia cvičného požiarneho poplachu. 

 

Obrázok 9-3 Priebeh evakuácie v 10 sekunde od vyhlásenia poplachu pri druhých štyroch variantoch 

rozmiestnenia únikových východov 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

8. 
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9.2. Hodnotenie celkovej doby evakuácie z hľadiska divadla 

 

Nasledujúca tabuľka 9-3 znázorňuje výsledné časy simulácie variant 1-8. Na základe 

uvedených údajov je zrejmé že najvyhovujúcejším riešením únikových východov na základe 

tohto kritéria je variant číslo 5 a 7.  

 
Tabuľka 9-3 Výsledné časy simulácie: Variant 1-8 
 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Rýchlosť 

[m/s] 

Časy evakuácie [s] 

1. var 2. var 3. var 4. var 5. var 6. var 7. var 8. var 

0,5 66,3 67 77,1 70,5 52,9 68,7 50,8 67,6 

1 49,8 50,4 63,2 48,5 40,1 56,1 40,2 58,6 

1,5 48,4 45 59,4 48,1 38,1 50,1 37,2 50,6 

2 49,1 44,3 57,5 45,2 35,7 50,6 33,3 47,5 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že hlavný rozdiel v čase evakuácie z hľadiska je pri 

rýchlosti pohybu osôb 0,5 a 1 m/s. S následným zvyšovaním rýchlosti už nenastáva výrazné 

znižovanie času potrebného na evakuáciu. V tomto momente začínajú ovplyvňovať dobu 

evakuácie iné faktory ako je napríklad kapacita únikového východu alebo hustota prúdu osôb 

na únikových cestách. 

9.3. Zhrnutie optimalizácie únikových východov a návrh na zmenu ich 

rozmiestnenia 

 

Na základe kritérií, ktorými sa posudzovali varianty rozmiestnenia únikových východov, boli 

zistené nasledujúce fakty: 

 Najproblematickejším miestom evakuácie je výstup do uličky pred únikovým 

východom z posledných dvoch rád hľadiska. 

 Čiastočné odstránenie problému priniesli varianty so zaradením únikového východu 

v strede hľadiska. 

 Najpriaznivejšie podmienky z hľadiska rýchleho opustenia uličiek medzi 

sedadlami boli dosiahnuté v posudzovanom variante číslo 5 a 8. Variant číslo 8 

s dvoma dvojpruhovými únikovými východmi na každej strane a so šesťpruhovou 

šírkou uličky pred nimi, vyriešila problém rýchlej evakuácie z radov medzi sedadlami 

ale evakuované osoby sa guľovito nahromadili pred únikový východ a ich postup cez 

dvere je nekoordinovaný čo má za následok zvýšenie času potrebného na evakuáciu 
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osôb z miestnosti. Variant vyhovuje prvému kritériu ale  druhé kritérium požadujúce 

minimálnu dobu celkovej evakuácie nie je splnené. 

 Najpriaznivejšie podmienky z hľadiska celkovej evakuácie osôb z hľadiska 

divadla boli dosiahnuté variantom číslo 5 a 7. Variant číslo 7 ale nevyhovuje prvému 

kritériu, pretože neodstránil problém výstup do uličky z posledných dvoch rád 

sedadiel hľadiska. 

 Celkovo dosiahol najlepšie podmienky evakuácie osôb podľa vybraných kritérií 

variant číslo 5. 

 

Variant číslo 5 obsahuje dva východy po stranách, ktoré už v divadle existujú. Ďalej sa 

vo variante nachádzajú po stranách dva východy v dolnej polovici hľadiska a jeden únikový 

východ v strede. Realizácia navrhnutého rozmiestnenia východov by si vyžiadala nemalé 

investičné a stavebné zásahy a zmeny vo vnútornom usporiadaní miestností v objekte. Preto 

otázkou zostáva ako uskutočniť zmeny v existujúcom rozložení tak aby sa dosiahlo efektu 

a výsledkov ako pri variante číslo 5?    

Skutočné rozloženie východov v hľadisku, zastúpené variantom číslo 1, sa javí ako 

postačujúce. Najproblematickejším javom v tomto ale aj vo viacerých ďalších variantoch 

rozmiestnenia východov, ktorý verzia číslo 5 odstránila, je zastavenie pohybu osôb 

v posledných dvoch radách z dôvodu blízkosti únikového východu. Evakuované osoby nie sú 

schopné dostať sa do prúdu ktorý smeruje k únikovému východu a tým sa bezpečne 

evakuovať ako je to znázornené na obrázku  9-4. Ostatné osoby sa už v tom čase nachádzajú 

mimo rady sedadiel a tento fakt môže v prípade vzniku paniky zohrať dôležitú úlohu.  

 

Obrázok 9-4 Neúmerné čakanie osôb v poslednom a predposlednom rade v porovnaní z vyprázdnenými 

ostatnými radami sedadiel. 
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Kritické je hlavne miesto zvýraznené na obrázku 9-5, pretože sa tu zbiehajú posledná 

a predposledná rada. Hoci je šírka prechodu v porovnaní s ostatnými radami až dvojnásobná 

problémom zostáva výstup z týchto rád.  

 

Obrázok 9-5 Problematické miesto výstupu z radu do uličky smerujúcej k únikovému východu(program 

vrEXODUS) 

 

Základnou myšlienkou vyriešenia tohto problému je rozloženie východov vo variante 

číslo 5, kde sa už osoby v týchto kritických miestach v 10 sekunde nevyskytovali. Podstatou 

riešenia je teda pridanie únikového východu v strede hľadiska, cez ktorý by sa evakuovali 

osoby z poslednej, prípadne aj predposlednej rady.  Evakuácia by prebiehala podľa obrázkov 

9-6 a 9-7 v dvoch variantoch A alebo B. Variant A počíta s evakuáciou len posledného radu 

do pridaného únikového východu so šírkou dvoch únikových pruhov. Z toho dôvodu sa 

nebudú v kritickom mieste stretávať dve rady a výstup bude slúžiť len pre predposlednú radu. 

Proces evakuácie v 10. sekunde od vyhlásenia požiarneho poplachu je znázornený na ľavej 

strane obrázku 9-8. Tento obrázok potvrdzuje, že pridaním východu v strede hľadiska  je 

problém výskytu osôb na výstupe z poslednej a predposlednej rady vyriešený. 

 

Obrázok 9-6 Evakuácia z posledných dvoch radov variant A 
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Vytvorenie samostatného východu pre poslednú a predposlednú radu divadla 

prestavuje variant B. Hoci v 10 sekunde sa ešte časť osôb nachádza v rade medzi sedadlami, 

výhoda tohto variantu sa ukazuje pri zrovnaní celkových časov evakuácie na základe tabuľky 

9-4, kedy pri rýchlosti pohybu osôb 1,5 m/s sa znížil čas evakuácie o 10 sekúnd oproti 

pôvodnému rozloženiu východov vo variante číslo 1. Smery pohybu osôb k únikovému 

východu v posledných dvoch radách sú znázornené na obrázku 9-7 a na pravej strane obrázku 

9-9 je zachytená evakuácia variantu B v 10. sekunde od vyhlásenia požiarneho poplachu. 

 

 

Obrázok 9-7 Evakuácia z posledných dvoch radov variant B 

 

 

Obrázok 9-8 Proces evakuácie osôb v 10. sekunde pri variantoch A a B 

 

 
Tabuľka 9-4 Výsledné časy simulácie: Zrovnanie variant 1 a 5 s variantmi A a B 
 

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Rýchlosť [m/s] 
Časy evakuácie [s] 

Variant A Variant B 1. Variant 5. Variant 

0,5 60,8 59,1 66,3 52,9 

1 47,9 40,3 49,8 40,1 

1,5 41,6 38,8 48,4 38,1 

2 40,5 35,9 49,1 35,7 

3 42,5 33,3 50,6 35,2 

A

. 

B

. 
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Na základe obrázka 6-15, ktorý sa nachádza v 6. kapitole je možné konštatovať, že čas 

opustenia hľadiska pri realizácií cvičného požiarneho poplachu v prvej variante bol približne 

30 sekúnd. Rovnaké rozmiestnenie únikových východov predstavuje variant číslo 1 

a z tabuľky 9-4 je zrejmé, že tieto časy sa simuláciou nepodarilo dosiahnuť. Jednou 

z možných príčin je rozloženie osôb v hľadisku kedy pri reálnej situácií sa osoby sústreďovali 

hlavne na krajoch radov sedadiel zatiaľ čo pri simulácií bolo použité náhodné rozmiestnenie 

osôb. Ďalšou možnou príčinou je neschopnosť definovania stúpajúceho charakteru hľadiska v 

programe alebo presnej šírky únikového východu nezaokrúhleného na 0,5 metra. Tieto 

dôvodu sú bližšie popísané v prílohe G tejto práce. 

 

Grafické vyobrazenia každého variantu v programe vrEXODUS je umiestnené 

v prílohe H tohto dokumentu. 
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Záver 
 

Diplomová práca bola zamerané na problematiku evakuácie osôb. Tieto osoby sú 

v určitých časových intervaloch rozmiestnené po objekte a v tom momente, ako sa k nim 

dostane informácia o vzniku požiaru, začnú sa správať rôznym spôsobom. Správanie 

evakuovaných možno rozdeliť na procesy pred pohybom a samotný pohyb na bezpečné 

miesto. Skúmanie samotného procesu pohybu pri ideálnych evakuačných podmienkach, tzn. 

osoby nie sú vystavené splodinám horenia a teplu,  je zameraním tejto diplomovej práce. 

Parametre, ktoré vplývajú na tento proces spolu s určením základných faktorov, ktoré 

proces popisujú stanovuje teoretická časť práce. Najzávažnejšie incidenty, z hľadiska počtu 

obetí a príčiny vzniku udalosti, ktoré sa odohrali v ZP vo svete sú rozobraté v ďalšej časti, 

pričom podrobné záznamy vybraných katastrof sú obsiahnuté v prílohe I. Práca sa zaoberala 

taktiež zrovnaním projektovania ZP s určením špecifickým požiadaviek na ZP hľadísk 

kultúrnych, spoločenských a športových objektov v SR, ČR, Veľkej Británii a exotickom 

Singapure. Česká legislatíva určuje špecifické požiadavky PBS na ZP hľadiska 

prostredníctvom prílohy D.2 normy ČSN 730831 6 a porovnateľné požiadavky na tieto 

priestory sú zakotvené aj normách PBS sledovaných zahraničných štátov. Ide hlavne 

o najväčší dovolený počet sedadiel v rade, minimálnu šírku prechodu medzi radami sedadiel 

alebo požiadavky na šírku uličky pred únikovým východom. V Slovenskej republike nie sú 

požiadavky na projektovanie ZP hľadísk divadiel v rámci legislatívy PBS riešené. 

Pre účely tejto práce sa uskutočnil 21.11.2012 cvičný požiarny poplach v divadle JGT 

vo Zvolene. Zmyslom akcie bolo vykonanie cvičnej evakuácie so ZP hľadiska s pozorovaním 

správania osôb na únikových cestách. Uskutočnili sa celkovo dva varianty evakuácie, ktoré sa 

odlišovali v šírke únikového východu z hľadiska divadla. Na cvičnej evakuácií sa zúčastnilo 

celkovo 241 pedagógov a študentov Technickej univerzity vo Zvolene a Strednej odbornej 

školy drevárskej vo Zvolene. Do hľadiska boli medzi študentov strategicky rozmiestnení 

figuranti, ktorých videozáznam slúžil na vyhodnotenie pohybu davu osôb, hlavne po stránke 

tvorenia front pred východmi. Výsledné časy evakuácie oboch variant boli približne rovnaké 

aj napriek zníženiu šírky únikových východov z hľadiska na polovicu. Približná zhodnosť 

získaných časov oboch variant celkovej evakuácie je spôsobená faktom, že so znížením 

priepustnosti cez únikový východ pri druhom variante evakuácie sa do pokračujúcej únikovej 

cesty dostalo menej osôb. Toho dôsledkom bolo vytváranie menších front pred 

komunikačnými uzlami a skrátenie času pohybu na týchto pokračujúcich cestách. 
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Na účely práce bol použitý simulačný program buildingEXODUS, slúžiaci na 

modeláciu cvičnej evakuácie. Vstupné hodnoty údajov zadávaných do programu, ako 

rýchlosť pohybu osôb na vodorovnej komunikácií a na schodoch alebo kapacita únikových 

východov, boli získané z vykonaných videozáznamov kamier rozmiestnených v budove 

a z videozáznamov figurantov na únikových cestách. Výsledný čas dosiahnutý simuláciou bol 

porovnateľný s reálnym časom evakuácie. 

Druhýkrát bol program použitý pri optimalizácií rozmiestnenia, počtu a veľkosti 

únikových východov v hľadisku divadla. Na základe zvolených dvoch hodnotiacich kritérií, 

ktorými boli opustenie radov medzi sedadiel do 10 sekúnd od vyhlásenia cvičného požiarneho 

poplachu a celkový čas opustenie priestoru osobami bol vybratý spomedzi desiatich variant 

rozmiestnenia jeden najvyhovujúcejší. 

Z porovnaní priebehu modelácie a reálnej cvičnej evakuácie je zrejmé, že pri prvom 

variante evakuácie sa v oboch prípadoch vytvárali fronty pred výstupom z hľadiska, pred 

vstupom na schodisko a pred únikovými dverami do chodby na voľné priestranstvo. Zatiaľ čo 

pri druhom variante to bolo vo zvýšenej miere len pred únikovými dverami z hľadiska. Tento 

model teda plne odpovedá reálnej situácií po dosadení vstupných hodnôt z videozáznamov.  

Výpočtové simulácie predstavujú v súčasnej dobe významnú úlohu v procese 

navrhovania objektov. Simulačné nástroje prispievajú k optimalizácií, zefektívňovaniu, 

zlepšovaniu návrhu budov a ich prevádzky. Výpočtovým modelovaním je možné overiť aj 

riešenia a situácie, ktoré sú inak nedosiahnuteľné a ktoré sa môžu vo výnimočných situáciách 

vyskytnúť a môžu významným spôsobom ovplyvniť vzniknutú udalosť. Kombináciou 

programu a vykonaného cvičného požiarneho poplachu sa odhalil problém výstup 

z posledného a predposledného radu sedadiel do uličky pred únikovým východom. 

V záverečnej kapitole sú naznačené dva varianty riešenia tohto nedostatku, ktoré môžu 

uľahčiť evakuáciu a znížiť riziko zablokovania únikových východov. V prípade cvičnej 

evakuácie išlo predsa len o simuláciu paniky a správania osôb ale môže nastať situácia kedy 

nepôjde o naplánovanú udalosť a vtedy hrá úlohu každý detail. 

Táto práca sa nevenovala zhoršeným podmienkam aké môžu v prípade požiaru nastať. 

Preto odporučenie pre ďalšie práce zaoberajúca sa podobnou tematikou je zakomponovať 

podmienky napr. zhoršenej viditeľnosti do prevádzanej cvičnej evakuácie a následne tieto 

podmienky aj namodelovať v simulačnom programe. 
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Zoznamy 

Zoznam skratiek a značiek 

 

td     doba od vzniku požiaru po jeho detekciu s 

tv     doba od detekcie požiaru do vyhlásenia evakuácie s 

tr     doba od vyhlásenia evakuácie do rozhodnutia osôb k zahájeniu s 

tz   čas od rozhodnutia k zahájeniu pohybu s 

tu doba potrebná pre evakuáciu (vlastný pohyb evakuovaných) s 

tu´ doba potrebná pre evakuáciu (procesy pred pohybom a proces pohybu) s 

tumax  medzný čas evakuácie (ČSN 730804) s 

te časový interval, kedy dôjde k zaplneniu priestoru alebo požiarneho úseku splodinami 

horenia tak, že sú ohrozené unikajúce osoby s 

lu       dĺžka únikovej cesty m 

vu      rýchlosť pohybu osôb m/s 

D hustota osôb osoba/m
2 

E      počet evakuovaných osôb osoba 

s        súčiniteľ podmienok evakuácie - 

Ku     jednotková kapacita únikového pruhu os/min 

Kc  celková kapacita únikovej cesty os/min 

u       započítateľný počet únikových pruhov - 

Q   priepustnosť komunikácie m2
/min 

f plocha pripadajúca na jedného človeka m2
. osoba

-1 

bk šírka komunikácie m 

Fs     špecifický tok osôb os/min.m 

Fc celkový tok osôb os/min 

We  efektívna šírka komunikácie m 

CHÚC  chránená úniková cesta 

ZP  zhromaždovací priestor 

VP výšková poloha podlahy ZP 

SP najmenší počet osôb v priestore považovanom za ZP 
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