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Anotace 

HADERKA, Jan. Praktické ověření rychlosti pohybu osob a kapacity únikového pruhu. 

Ostrava, 2013. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství 

Bakalářská práce se zabývá praktickým ověřením hodnot rychlosti pohybu osob 

a kapacity únikového pruhu vycházejících z kodexu českých technických norem. 

V úvodu jsou rozebrány základní důvody, proč jsou tyto hodnoty důležité. Dále jsou 

stručně charakterizovány právní předpisy řešící evakuaci v ČR a způsoby navrhování 

únikových cest v zahraničí. Další kapitoly podrobněji popisují základní charakteristiky 

pohybu osob. Na tyto charakteristiky navazují praktická experimentální měření. U nich 

je uvedena metodika měření, popsán průběh měření a vyhodnoceny naměřené hodnoty. 

V závěru je provedeno shrnutí celé bakalářské práce a navrženy další možnosti 

pokračování v této problematice. 
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HADERKA, Jan. Practical Vertification of the Speed of Movement of People and the 

Capacity of Escape Lane. Ostrava, 2013. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava, Faculty 

of Safety Engineering 

 This thesis deals with practical vertification of the speed of movement of people 

and the capacity of escape lane based on Czech standards and fire codes. At the 

beginning are analyzed basic reasons why are the speed movement of people and 

capacity of escape lane important. Another chapters are about the legal aspects of the 

evacuation in the Czech Republic and ways of designing escape routes abroad. Than the 

author is focusing on basic characteristics of people movement. These characteristics 

follows experimental measurement. It includes measurement methodology, the 

measurement and evaluation of the measured values. In the conclusion is a summary of 

the work done and another options for further measurements are proposed. 
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escape route, speed of movement of people, capacity of escape lane, density, 
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Úvod 

V minulosti se odehrálo mnoho katastrofických scénářů v případech, kdy začalo hořet 

v prostoru, ve kterém se shromažďovalo mnoho osob. Jsou známé případy z požárů 

divadel, sportovních stadionů apod. Při těchto požárech došlo k usmrcení mnoha lidí. 

Příčinou vzniku úmrtí byly v mnohých důvodech nedostatečně dimenzované únikové cesty 

a s tím související tvořící se zácpy a tlačenice. Takto vzniklá omezení pohybu osob vedly 

k ušlapání, nadýchání se kouře nebo uhoření. Ponaučení z minulosti vedlo k výzkumům 

zabývajícím se zákonitostmi pohybu osob. Výsledky těchto výzkumů jsou v dnešní době 

zakotveny v mnoha zemích nejen v normách, ale i v zákonech. Je třeba se jimi řídit 

v případě navrhování staveb a neopakovat chyby z minulosti, kdy bylo zmařeno dost 

lidských životů z důvodu neznalosti či nerespektování zákonitostí pohybu proudů osob. 

Cílem této práce je prakticky ověřit hodnoty týkající se kapacity únikového pruhu 

a rychlosti pohybu osob uvedené v Tabulce 23 ČSN 73 0802 [2] a zjistit, zda poskytují 

dostatečnou bezpečnostní rezervu při návrhu únikových cest. 

V první části práce je proveden teoretický rozbor pohybu osob vyplývající z již 

provedených výzkumů. Také se tato část zabývá historií vedoucí k výzkumům zaměřeným 

na problematiku podrobnějšího navrhování únikových východů. 

Druhá část práce se týká praktického ověření určitých parametrů pohybu osob. Byly 

prakticky posuzovány rychlosti pohybu osob a kapacity únikového pruhu v nechráněné 

únikové cestě. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum článků, knih a výzkumů, které se zabývají 

evakuací osob z objektu. Jelikož je samotný pojem evakuace dosti obsáhlý a zabývá se jím 

mnoho české i zahraniční literatury, autor se zaměřil na zdroje, které se blíže zabývají 

pohybem osob při evakuaci a problematikou spojenou s pohybem proudů většího množství 

osob. V tomto směru bylo zjištěno, že veškerá literatura a výzkumy jsou zahraniční 

(převážně Rusko, Velká Británie, USA, Kanada). Výzkumy, které byly prostudovány pro 

účel této práce, pochází z období 30. až 80. let 20. století. Žádné novější měření a vědecké 

práce v takovém rozsahu nebyly autorem nalezeny. 

Z prostudovaných zdrojů jsou uvedeny vybrané, které řeší danou problematiku.  

PREDTEČENSKIJ, MILINSKIJ. Evakuace z budov: Výpočetní metody pro projektování. 

Knižnice požární ochrany, svazek 30. Praha: českolovenský svaz požární ochrany. 1972. 

Kniha, ve které autoři uvedli matematické rozbory řešící pohyb osob v proudech. Tyto 

matematické rozbory vycházejí z rozsáhlých měření, která proběhla na území tehdejšího 

Sovětského svazu. Díky těmto měřením byli schopni popsat zvláštnosti a zákonitosti 

pohybu proudů osob a vyjádřit je matematickými vzorci. Jedná se o dílo, které je i v dnešní 

době velmi často citováno. Jde o velmi komplexní a kvalitně zpracovanou literaturu. 

PROULX, Guyléne, Movement of People: The Evacuation Timing. SFPE Handbook 

Handbook of Fire Protection Engineering. Quincy, Massachusetts, 2002, s. 342 – 366. 

Jedná se o aktualizovanou verzi článku „Movement of People“ autora J. Pauls. V článku 

jsou rozebrány základní charakteristiky pohybu lidí v davu. Např. rychlost pohybu, hustota 

proudu, pohyb proudu. Dále je zde proveden rozbor užitné šířky schodiště, evakuace osob 

z výškových budov, pohyb postižených osob nebo pohyb osob v zakouřeném prostředí. 

Článek popisuje výzkumy provedené v Kanadě a porovnává údaje naměřené v [8]. 

NELSON, Harold E., MOWRER, Frederick W. Emergency Movement. SFPE Handbook 

Handbook of Fire Protection Engineering. Quincy, Massachusetts, 2002, s. 367 – 380. 

Článek rozebírá jednotlivé fáze, ze kterých se skládá celková potřebná doba evakuace 

osob. Rozvádí faktory ovlivňující chování lidí při pohybu v davu a prvky ovlivňující pohyb 

osob při evakuaci.  
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REICHEL, Vladimír. Navrhování požární bezpečnosti staveb: díl III. Zabraňujeme 

škodám, svazek 13. Praha: Česká státní pojišťovna, 1980. 

Autor publikace je současně i zpracovatel ČSN 73 0802. Celá publikace je věnována 

rozboru a výkladu této normy. Jsou zde rozebrány a podrobněji vysvětleny použité vztahy 

a uvedeny zdroje, odkud byly informace a hodnoty převzaty. 

PAULS, Jake L. Suggestions on evacuation models and research questions. In: PED 

Conference (Pedestrian and Evacuation Dynamics Conference), 2003 [cit. 8. 3. 2013]. 

Dostupný z: http://www.arch.ttu.edu/people/faculty/haq_s/EDRAMOVE/2006/Pauls-

HBIF%20paper.pdf 

Článek popisuje grafické metody záznamu pohybu osob při evakuaci a rozebírá faktory 

ovlivňující pohyb osob (např. rozdíly mezi rasami, rozdíly mezi chováním lidí při požární 

evakuaci a standardním režimu, pády na schodišti, obsazení budov osobami atd.). 

FOLWARCZNY, Libor, POKORNÝ, Jiří. Evakuace osob. Vydání 1. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2 

Kniha, ve které autoři pohlíží na evakuaci komplexně. Je zde zahrnuta jak oblast požární 

ochrany, tak ochrany obyvatelstva. Autoři vycházejí ze zahraničních zdrojů. 

Z výše uvedených zdrojů je patrné, že bylo provedeno měření na téma pohybu proudů 

osob po celém světě několik. Výsledky jednotlivých autorů jsou si poměrně dost podobné. 

Ovšem měření jsou staré několik desítek let a za tuto dobu se výrazně změnil poměr 

obézních lidí v populaci a snížila se úroveň fyzické zdatnosti. V souvislosti s antropometrií 

je také třeba poukázat na jinou změnu rozměrů člověka – výšku. Ta se zvětšila a spolu s 

dalšími uvedenými faktory by tyto změny mohly vést k zavádějícím hodnotám v současné 

době. Proto by bylo vhodné provést nová měření. 
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1 Vývoj znalostí v oblasti pohybu většího proudu osob  

Jediné co mají všechny živé organismy společné je postupný vývoj v čase, jinak se 

lidská rasa velmi odlišuje od ostatních živých tvorů na Zemi. Stejně jak se vyvíjí člověk 

z hlediska antropogeneze, tak se vyvíjí i nároky člověka na nejrůznější faktory ovlivňující 

jeho život. Jedním z těchto faktorů je stavba příbytků. V dávné době člověku k přežití 

stačila jeskyně. Postupem času, jak se vyvíjel mozek, tak se začaly zvyšovat i potřeby 

a požadavky na komfort a docházelo k přizpůsobování se klimatickým podmínkám. 

S postupným osídlením celé planety došlo i k postupnému zvyšování hustoty obyvatelstva, 

zkracování vzdáleností mezi jednotlivými osadami a ke vzniku velkých měst a aglomerací. 

Toto vše se prolínalo a stále prolíná ve stále se měnících a zvyšujících požadavcích 

na infrastrukturu a velikost staveb. S takovým vývojem souvisí i zvyšující se počet osob, 

které se v takových prostorách vyskytují. Takové změny využití staveb přitahují pozornost 

nejen odborníků již dlouhou dobu a to z mnoha důvodů.  

Jak již bylo zmíněno, doba se mění. Lidé se setkávají na stále menším prostoru, 

avšak v rostoucím počtu. Pro takový pohyb osob je zapotřebí poměrně velká plocha, 

přesahující v řadě případů desítky procent užitné plochy budovy. Některé objekty mají 

svoji funkci spojenou primárně s pohybem lidí. Může se jednat o vlaková nádraží, letištní 

terminály, nástupiště např. metra. Také do této skupiny patří muzea, divadla, obchodní 

centra apod. Při výstavbě těchto zařízení je podstatné přihlížet k organizaci pohybu osob. 

Takový pohyb osob musí mít efekt nejen ekonomický, ale musí zaručovat i určitý 

komfort pohybu, nezpůsobovat tlačenice proudů osob či zácpy u východů. Vznik front 

a tlačenic v šatnách a u východů po skončení např. koncertu jsou způsobeny 

nedostatečným dimenzováním komunikací, dveří, vstupních hal apod. Takto špatně 

navržené prostory nejen snižují komfort návštěvníků, ale můžou vést k fatálním 

následkům. Mezi příčiny, vedoucí k ohrožení zdraví může být požár, porucha technologie, 

výbuch apod. V případě vzniku obdobné situace komunikace plní funkci únikových cest a 

jejich nedostatečné dimenzování může vést k ohrožení života. Takové vyvolání poplachu 

vede k panice, ztrátě orientace a dalším faktorům, které nedostatečně či nevhodně navržené 

únikové cesty ještě umocňují. 

Za období od r. 1897 do r. 1930 bylo usmrceno při požárech v divadlech 49,8% 

osob ne v důsledku přímého ohrožení ohněm, ale při evakuaci. Při divadelním představení 
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v r. 1849 v Glasgow byl po zapálení doutníku odhozen na podlahu hořící kousek papíru. 

Hořící papír vyvolal mezi obecenstvem neklid a někdo vykřikl: „Hoří!“. V nastalé panice 

bylo umačkáno 65 lidí. V roce 1987 spěchal v divadle Kolosseum v Liverpoolu během 

představení k východu nějaký divák. Ostatní ho ihned zpozorovali a tušili nějaké 

nebezpečí. Došlo k panickému útěku a výsledek byl 37 mrtvých a mnoho raněných [8]. 

Mezi další příklady spojené s pohybem v davu s fatálními následky z minulosti 

patří například ušlapání 66 fotbalových fanoušků na schodech v Ibrox Park v Glasgow 

v roce 1971, ušlapání 11 lidí čekajících na rockový koncert v Cincinnati v roce 1980 či 

smrt 95 fotbalových fanoušků na Hillsborough stadionu v roce 1989 . 

Z těchto příkladů je očividné, že spousta situací končících smrtí, bylo zapříčiněno 

nesprávným navržením únikových cest, které způsobovaly špatný pohyb osob, vznik 

tlačenic a zácpy. V případech, kdy by komunikace byly řešeny takovým způsobem, při 

kterých by nemohlo docházet ke vzniku tlačenic, pak je možno předpokládat, že se vyloučí 

příčiny fatálních následků pohybu osob. 

Požadavky na pohyb osob, z pohledu požární bezpečnosti osob na evakuaci, jsou 

v dnešní době již samozřejmostí a tvoří základy projektování staveb. Vedla k tomu dlouhá 

cesta, ta však měla své opodstatnění. V dnešní době, kdy sportovní stadiony jsou 

projektovány pro desetitisíce fanoušků, divadla a kinosály mnohdy i pro tisíce diváků, 

obrovská obchodní centra spolknou tisíce návštěvníků či výškové budovy, ve kterých se 

pohybuje počet lidí jako v menším městě, je bezpečnost těchto lidí v případě nutnosti 

evakuace prvořadá. Při srovnání s obdobnými budovami využívanými před sedmdesáti lety 

jsme mnohdy na několikanásobně vyšších cifrách. Z těchto důvodů je velmi důležité 

věnovat pohybu osob patřičnou pozornost a neomezovat se pouze na odhady. V České 

republice jsou minimální požadavky na evakuaci a s tím související pohyb stanoveny 

v řadě českých norem (např. v ČSN 73 0802 [2], ČSN 73 0804 [3]). Povinnost zabezpečit 

evakuaci osob je řešena v dalších právních předpisech. 
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2 Předpisy řešící problematiku evakuace 

Předpisy, které řeší problematiku evakuace, pohlížejí na tento pojem dvěma pohledy. Jeden 

pohled je řešení evakuace z hlediska technického, čili dimenzování únikových cest a jiných 

technických požadavků na tyto cesty. Druhý pohled je organizační. Zde jsou řešeny 

organizační záležitosti úniku osob. 

 V této kapitole je uveden stručný souhrn některých předpisů zabývajících se 

evakuací či únikem osob. 

 Na úseku požární ochrany je základním právním předpisem zákon o požární 

ochraně [14]. K tomuto zákonu jsou vydány prováděcí předpisy. Nejdůležitější prováděcí 

předpisy z hlediska evakuace jsou vyhláška o technických podmínkách staveb [11] 

a vyhláška o požární prevenci [12]. Tyto předpisy řeší evakuaci z obou hledisek. Jak z 

technického, tak i z organizačního. 

 Dle vyhlášky o technických podmínkách staveb [11] únikové cesty určené pro 

evakuaci osob musí být navrženy tak, aby svým typem, počtem, polohou, kapacitou, dobou 

použitelnosti, technickým vybavením, konstrukčním a materiálovým provedením 

a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám odpovídaly požadavkům této vyhlášky a českých 

technických norem uvedených v příloze této vyhlášky. 

 Vyhláška o požární prevenci [12] určuje podmínky pro hašení požárů a záchranné 

práce. Mezi tyto podmínky patří i provedení evakuace. Dále vyhláška uvádí druhy 

dokumentace požární ochrany. Jedním z dokumentů je požární evakuační plán. Jedná se 

o jedinou dokumentaci v české legislativě, která upravuje postup při evakuaci osob 

z objektů zasažených požárem. 

 Problematika evakuace z hlediska technického je řešena prováděcím právním 

předpisem stavebního zákona [15]. Konkrétně se jedná vyhlášku o technických 

požadavcích stavby [13]. 

 Vyhláška o technických požadavcích stavby [13] uvádí zvláštní požadavky pro 

vybrané druhy staveb. Mezi těmito zvláštními požadavky se vyskytují i požadavky na 

únikové cesty. 

 Podrobné technické řešení evakuace osob je rozvedeno v českých technických 

normách řady 73 08xx. Především ČSN 73 0802 [2] a ČSN 73 0804 [3] řeší tuto 
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problematiku pro výrobní či nevýrobní objekty, ČSN 73 0831 [4] pro shromažďovací 

prostory. Podrobnější rozbor určitých parametrů týkajících se tématu této bakalářské práce 

je uvedeno v dalších kapitolách. 

Jako důležitá poznámka autora je fakt, že normy v České republice nejsou závazný 

právní dokument. Jsou to ovšem státem uznávané minimální požadavky. 
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3 Projektování únikových cest v zahraničí 

Zahraniční způsoby navrhování požární bezpečnosti staveb jsou často dosti odlišné od 

způsobu používaného v České republice. V této kapitole je uvedeno několik příkladů ze 

zahraničí. Při zkoumání zahraničních norem a předpisů se autor zaměřil na posuzování 

šířek únikových cest. Jiné údaje (např. délka únikové cesty) nebyly vyhodnoceny jako 

důležité pro tuto práci. 

3.1 Hong Kong 

Vývoj struktury požární bezpečnosti staveb v Hong Kongu je založen na principu, který 

byl přijat výkonným regulačním systémem v Austrálii, Spojených státech amerických a na 

Novém Zélandu [1]. 

 Kodex zásad navrhování požární bezpečnosti staveb platný v Hong Kongu [1] se 

skládá kromě úvodu z dalších šesti částí. Patří sem evakuace, požární odolnosti konstrukcí, 

vnitřní zásahové cesty, požární vlastnosti stavebních prvků a komponent, management 

požární bezpečnosti a část řešící obecné zásady požární bezpečnosti staveb. 

 Výše uvedená charakteristika normy není podrobněji rozebrána, jelikož to není 

náplní této práce. Náplní je pouze níže uvedený popis řešení evakuace a navrhování 

únikových cest tímto předpisem. 

 Pojem úniková cesta je v této normě definována stejně jako v české právní úpravě. 

Tedy jako komunikace vedoucí na volné prostranství (bezpečné místo). Ústí-li úniková 

cesta na ulici, nesmí být tato ulice užší než 1,5 m. 

 Ustanovení části zabývající se evakuací, se vztahuje na všechny budovy s výjimkou 

obytných budov, které: 

1. nemají více než tři nadzemní podlaží, 

2. nemají poslední podlaží ve větší výšce než 13 m, 

3. je obsazeno nejvýše jednou rodinou. 

Podmínky pro navrhování minimálních šířek únikových cest vycházejí 

z tabulkových hodnot. Jak je vidět z ukázky v tabulce 3.1, která je určena pro navrhování 

únikových cest z místností, požárních úseků a podlaží, tyto hodnoty jsou založeny na počtu 

osob. Norma nepoužívá žádné matematické výpočty. Každá hodnota je zadána taxativně. 
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Tab. 3.1  Ukázka požadavků na minimální počet únikových cest a šířky únikových cest [1] 

Počet osob 

v podlaží nebo 

v požárním úseku 

Minimální počet 

únikových cest 

nebo únikových 

východů (dveří) 

Minimální celková 

šířka únikové cesty / 

dveří [mm] 

Minimální šířka 

jedné únikové cesty / 

dveří [mm] 

Šířka 

dveří 

Šířka 

cesty 

Šířka 

dveří 

Šířka 

cesty 

4 – 30 1   750 1050 

31 – 200 2 1750 2100 850 1050 

201 – 300 2 2500 2500 1050 1050 

301 – 500 2 3000 3000 1050 1050 

501 – 750 3 4500 4500 1200 1200 

751 – 1000 4 6000 6000 1200 1200 

 

 Obdobným způsobem pokračuje tabulka až do počtu 3000 osob. Je-li počet lidí 

větší než 3000 je třeba posouzení stavebního úřadu. 

Šířka schodišť je dle normy opět udána tabulkovými hodnotami. Stavby jsou 

hodnoceny na základě předpokladu instalace stabilního hasicího zařízení. Ukázka je 

uvedena v tabulce 3.2. 

Tab. 3.2 Ukázka požadavků na minimální šířku schodišť v objektech s instalovaným 

stabilním hasicím zařízením [1] 

Počet 

podlaží 

Šířka schodiště [mm] 

1050 až 

1200 

1200 až 

1350 

1250 až 

1500 

1500 až 

1600 

1600 až 

1700 

1700 až 

1800 

1 420 480 540 600 640 680 

2 452 518 585 651 697 742 

3 484 556 630 702 754 804 

4 516 594 675 753 811 844 

 

 Hodnoty v tabulce dle [1] jsou udány taxativně až do desátého patra. Poté se na 

každé další patro paušálně přičítá určitý počet osob. Hodnoty uvedené ve sloupci pod 

hodnotou šířky schodiště udávají maximální povolený počet osob vyskytující se v podlaží. 



10 

 

 Obdobná tabulka s hodnotami je v normě [1] uvedena i pro objekty, ve kterých není 

instalované stabilní hasicí zařízení. 

Samostatně jsou v normě posuzovány tzv. objekty klasifikace 5a. Tato klasifikace 

zahrnuje objekty určené pro zábavu. Patří sem kina, divadla, koncertní haly, cirkusy, 

výstavy, sportovní události apod. Pro tyto objekty je poupravena výše uvedená tabulka 3.1. 

3.2 Velká Británie 

Soulad navržených objektů s normami používanými ve Velké Británii neuděluje imunitu 

vůči právním závazkům. Slouží spíše jako užitečný zdroj informací při navrhování staveb. 

Schválený dokument [5] vydaný ministerstvem zahraničí Velké Británie je druhý 

díl dvoudílné série dokumentů řešících požární bezpečnost staveb. Díl, který byl rozebrán 

autorem bakalářské práce je věnován budovám, které nejsou určeny pro ubytování. Britské 

normy poskytují alternativu k tomuto dokumentu, případně jej doplňují. 

 Dokument je tvořen z pěti částí, které postupně řeší únikové cesty, šíření požáru (po 

stavebních konstrukcích a po obkladech), odstupové vzdálenosti a vnitřní a vnější zásahové 

cesty. 

 Dále je podrobněji rozebrána část řešící únikové cesty a evakuaci osob. 

 Požadavky na minimální šířky únikových cest jsou zde stejně jako v normě 

používané v Hong Kongu udávány taxativně v závislosti na celkovém počtu osob. Tato 

závislost je uvedena v tabulce 3.3. V případě, kdy se může setkat u východu na volné 

prostranství více proudů osob vedoucích ze schodiště z vyšších pater a z prostor přízemí 

dimenzuje se konečná šířka dveří dle vzorce 3.1. 

Tab. 3.3 Minimální šířka únikových cest [5] 

Maximální počet osob užívající únikovou 

cestu 
Minimální šířka únikové cesty [mm] 

60 750 

110 850 

220 1050 

více než 220 5 mm / osoba 
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(3.1)  

kde: 

W – konečná šířka dveří [m] 

N – počet osob unikajících z přízemí [-] 

S – šířka schodiště [m] 

Navrhování šířek schodišť je dle [5] opět řešeno taxativními hodnotami. Jsou zde 

zadány minimální šířky schodišť pro daný počet osob, který se může v budově vyskytnout. 

Podrobnější způsob navrhování schodišť je založen na plánovaném způsobu evakuace. 

Je-li plánovaný současný způsob evakuace, lze postupovat dle taxativních hodnot 

nebo podle podrobnějšího výpočtu uvedeného ve vzorci 3.2 a 3.3. 

                          (3.2)  

 
  

         

        
 

(3.3)  

kde: 

P – počet evakuovaných osob [-] 

W – šířka schodiště [m] 

n – celkový počet pater [-] 

 Je-li plánovaný postupný způsob evakuace, lze postupovat při navrhování šířky 

schodišť opět dle taxativních hodnot.  

3.3 Porovnání způsobu projektování únikových cest v České 

republice a v zahraničí 

V kapitole 2 byl proveden úvod do legislativy ČR, který řeší problematiku evakuace. Jak 

bylo uvedeno, ČSN 73 0802 [2] a ČSN 73 0804  [3] jsou základní normy řešící 

projektování únikových cest.  
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Dle těchto norem je navrhování únikových cest založeno převážně na matematických 

výpočtech. Autor práce se i v této části zaměřil na způsob výpočtu šířek únikových cest. 

Obě normy přistupují k obecným požadavkům téměř shodně, včetně základního 

parametru šířky únikové cesty – únikového pruhu (únikový pruh je zavedený termín 

v českých normách, jedná se o šířku komunikace o rozměru 550 mm.). V případě 

posuzování šířek únikových cest se tyto normy od sebe značně liší. 

Norma ČSN 73 0802  [2] uvažuje při výpočtu minimálního počtu únikových pruhů 

s různou schopností pohybu unikajících osob a s celkovým počtem unikajících osob. 

Výpočet šířky únikové cesty dle ČSN 73 0804 [3] je složitější. K předchozím parametrům 

navíc norma počítá i s mezní dobou evakuace a s délkou únikové cesty. 

Při porovnání způsobu navrhování šířek únikových cest v ČR se způsoby používanými 

v Hong Kongu lze dojít k jednoduchému závěru. Zatímco [1] určuje minimální šířky jak 

dveří, tak komunikací taxativně pouze v závislosti na počtu osob nacházejících se v patře 

či v požárním úseku, kodex českých státních norem přistupuje k řešení této problematiky 

mnohem podrobněji a uvažuje i s dalšími faktory než je pouze počet osob. 

Obdobně lze porovnat normy používané v ČR s normami používanými ve Velké 

Británii. Jak bylo uvedeno v [5], jsou zde opět minimální požadavky na šířky únikových 

cest udány taxativně. Ovšem je možné použít i podrobnějšího výpočtu. Ten však uvažuje 

opět pouze s počtem osob a výškou objektu. 

Podrobnější porovnání hodnot, které jsou tématem této práce (rychlost pohybu 

a kapacita únikového pruhu) se zahraničními normami s normami používanými v ČR není 

možná. Dle zjištění autora této práce, zkoumané zahraniční normy s těmito parametry 

nepočítají. 
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4 Základní charakteristiky pohybu osob 

Pohyb proudu lidí je kvantitativně určen pomocí tří základních charakteristik. Jedná se 

o hustotu proudu, rychlost pohybu a kapacitu únikové cesty. Tyto tři vlastnosti se pojí ještě 

s další charakteristickou veličinou – šířkou komunikace. Na tyto vlastnosti je třeba nahlížet 

nejen jednotlivě, ale je důležité brát v úvahu i vztahy mezi jednotlivými veličinami. 

4.1 Hustota proudu osob 

Hromadný, neorganizovaný, usměrněný pohyb osob v jednom směru za normálních 

podmínek, tudíž za podmínek kdy nehrozí žádné nebezpečí či za podmínek při nebezpečí 

vytváří proud o šířce b – 2 . Δb a délce lproud (viz obr. 4.1). 

 

Obr. 4.1 Proud osob [8] 

 Proud má podlouhlý doutníkový tvar. V čele a na jeho konci se vyskytuje malý 

počet osob, pohybující se menší nebo větší rychlostí. Obzvláště při pohybu při nebezpečí 

lze pozorovat, že čelo proudu se pohybuje větší rychlostí než zbytek proudu. Tyto změny 

se odráží v postupné změně jeho hustoty. 

 Šířka proudu b – 2 . Δb souvisí s volnou průchozí šířkou a ohraničujícími 

konstrukcemi. Mezi ohraničujícími konstrukcemi a proudem lidí se vyskytuje určitý 

meziprostor Δb. Ten je způsobován kolísáním davu a strachem osob před narážením na 

stěny a vyčnívající prvky do prostoru. Hovoříme o efektivní šířce komunikace (viz kapitola 

4.4). Z těchto důvodů je hustota uvnitř proudu větší než po stranách. 

 Nebudeme-li uvažovat rozdíl mezi skutečnou a efektivní šířkou komunikace 

a zanedbáme čelní a koncovou část proudu osob je možné vyjádřit hustotu proudu pomocí 

rovnice 4.1 jako podíl počtu evakuovaných osob na velikosti obsazené plochy osobami. 

Můžeme hovořit o pojmu obsazení objektu osobami. Rovnice 4.2 vyjadřuje poměr sumy 

kolmých průmětů osob k podlahové ploše, zaujímané proudem.  
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(4.1)  

 
    

     

         
 

(4.2)  

 

kde: 

D – hustota osob [os.m
-2

] 

Dp – hustota proudu [m
2
.m

-2
] 

P – počet osob [-] 

b – šířka komunikace [m] 

lproud – délka proudu osob [m] 

f – projektovaná půdorysná plocha na osobu [m
2
] (jednotlivé hodnoty f jsou uvedeny 

v Tab. 2 [8]) 

 Rovnici 4.1 je možno použít pouze tehdy, je-li zaručeno, že osoby v proudu jsou 

osoby stejného stáří a ve stejném oblečení. 

 Rovnice 4.2 zohledňuje proud osob, ve kterém se vyskytují osoby rozdílného věku 

a v rozdílném oblečení. Bude-li tento výpočet použit v další části práce, bude veličina 

[m
2
.m

-2
] přepočtena na standardní veličinu používanou v ostatní literatuře [os.m

-2
]. 

Dle [8] byla maximální hustota potvrzena praktickým měřením hodnotou    

Dp,max = 0,92 m
2
.m

-2
. Při vyšších hustotách dochází k deformaci elipsy, která představuje 

kolmý půdorysný průmět lidského těla. Použijeme-li hodnotu f např. pro dospělého 

člověka ve středním oblečení (viz. Tab. 2 [8]), potom dostaneme maximální hodnotu 

hustoty osob Dmax = Dp,max / f = 0,92/0,113 = 8,14 os.m
-2

. Koeficient f = 0,113 je použit 

v dalších částech práce pro přepočet na standardní veličinu os.m
-2

. 

Eliptický model pohybu osob je popsán i v [7]. Zde je ovšem model rozebrán nejen 

jako plocha lidského těla, které v půdorysu připomíná elipsu, jak uvádí [8], ale počítá i se 

změnou tvaru elipsy při pohybu (viz. obr. 4.2). Se vzrůstající rychlostí se zvyšuje i plocha 

kolem lidského těla a to nejen z důvodu většího protažení kroku. Autor přirovnává tuto 

změnu k situaci, kdy řidič automobilu musí zvětšit odstup mezi vozidly v případě 
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zrychlení. Zpočátku stoupající hustota vede i ke zvyšování jednotkové kapacity. Ovšem, 

dojde-li k překročení určité hustoty, dochází k poklesu jednotkové kapacity a k tvorbě front 

(viz. tab. 4.1). 

 

Obr. 4.2 Eliptický model pohybu osob [7] 

Tab. 4.1 Charakteristiky pohybu osob na chodbě vyplývající z obr. 4.2 [7] 

Počet osob 
Hustota osob 

[os.m
-2

] 

Rychlost pohybu 

[m.min
-1

] 

Jednotková kapacita 

[os.min
-1

] 

4 0,45 78 49,2 

6 0,68 72 68,4 

8 0,91 66 84 

10 1,13 60 96 

12 1,4 54 108 

18 2,0 36 102 

24 2,7 18 67,8 

 

Při porovnání udaných hodnot různých literatur, při kterých dojde k zastavení 

pohybu, dojdeme k následujícímu závěru. Dle [9] dochází k zastavení pohybu proudu při 

hustotě 4 - 5 os.m
-2

. Obdobnou hodnotu lze vyčíst i v [10]. Při hustotě proudu D > 5 os.m
-2

 

dochází k zastavení proudu. Příloha B ČSN 73 08031 [4] uvádí hodnotu zastavení proudu 

v případě, kdy D > 4 os.m
-2

. Nejnižší hodnotu, při níž dochází k tvorbě front, popisuje [6]. 

Jedná se o hodnotu 3,8 os.m
-2

. 
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Hodnoty, které nám udává ČSN 73 0802  [2] a ČSN 73 0804  [3], jsou vztaženy dle 

přílohy B ČSN 73 0831  [4] pro hustotu D = 2,4 os.m
-2

. Tato hodnota nám slouží ve 

většině případů k navrhování únikových cest na straně bezpečnosti. 

4.2 Rychlost pohybu 

Závěry z měření uvedené v [8] ukázaly, že rychlost pohybu je závislá na hustotě proudu 

a druhu cesty. Dalším zjištěním bylo, že rychlost pohybu se může silně měnit i při stejné 

hustotě proudu. Toto kolísání rychlosti bylo vysvětleno individualitou člověka a okolními 

podmínkami. Pohybuje-li se proud v podmínkách při nebezpečí, hraje zde velkou roli 

i psychologický faktor. Jeho vlivem dochází ke zvětšení rychlosti pohybu při zachování 

stejné hustoty. 

 Autoři v [8] vypočítali na základě experimentálních měření matematické vztahy pro 

rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě. Na základě těchto vztahů je sestaven graf 4.1 

vyjadřující pohyb osob po vodorovné komunikaci, po schodech dolů a po schodech 

nahoru. V grafu jsou vyjádřeny podmínky pohybu osob za normálních podmínek.  

 

Graf 4.1 Rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě proudu [8] 

Z výše uvedeného grafu lze dojít k následujícímu závěru. Při hustotě v rozmezí 0,9 

< D > 3,5 [os.m
-2

] lze vyčíst, že rychlost pohybu po schodech dolů je vyšší než při pohybu 

po vodorovné komunikaci. Autoři [8] toto vysvětlují tím, že při pohybu dolů dochází 

k menšímu výdeji energie než při pohybu po vodorovné komunikaci. Ovšem zde je třeba 

brát v úvahu i sklon cesty, příp. schodů). 
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 V grafu 4.2 je uvedeno porovnání závislosti rychlosti pohybu na hustotě v případě 

normálních podmínek a podmínek při nebezpečí. Graf je sestrojen na základě vztahu 

uvedeného v [8] a jedná se o pohyb osob po vodorovné komunikaci. 

 

Graf 4.2 Rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě proudu a podmínkách 

Jak je vidět v grafu 4.2, rychlost pohybu za podmínek při nebezpečí je při vyšších 

hustotách téměř stejná s normálními podmínkami. 

 Jinou interpretaci závislosti rychlosti pohybu osob na hustotě uvádí autoři v [6]. 

Vychází z výsledků několika jiných autorů. Na základě těchto výsledků odvodili 

následující vztahy a závěry. Je-li hustota menší než 0,54 os.m
-2

, rychlost pohybu je 

nezávislá na ostatních. Každý se může pohybovat libovolným tempem. Pokud hustota 

překročí hodnotu 3,8 os.m
-2

, dochází k zastavení pohybu, dokud část davu neodejde 

a nesníží se hustota. V rozmezí hustot 0,54 až 3,8 os.m
-2

 můžeme uvažovat vztah mezi 

hustotou a rychlostí jako lineární funkci. Vztah pro tuto funkci je uveden v rovnici 4.3 

a vykreslen v grafu 4.3. 

               (4.3)  

kde: 

v – rychlost pohybu [m.min
-1

] 

D – hustota osob [os.m
-2

] 

k – konstanta vyjadřující druh komunikace (viz. tab. 4.2) [m.min
-1

] 
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Tab. 4.2 Hodnoty konstanty k užité v rovnici 4.3 

Druh komunikace k [m.min
-1

] 

Chodba, rampa, dveřní otvor 84 

Parametry schodišťového stupně (výška / 

šířka schodu) [mm / mm] 
 

190,5 / 254 60 

177,8 / 279,4 64,8 

165,1 / 304,8 69,6 

165,1 / 330,2 73,8 

 

 

Graf 4.3 Rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě dle [6] 

4.2.1 Rychlost pohybu osob v českých normách 

Dle ČSN 73 0831 [4], jak bylo uvedeno již výše, české normy požární bezpečnosti 

počítají s hustotou proudu D = 2,4 os.m
-2

. Také bylo uvedeno, že se jedná o hodnotu 

posunutou na stranu bezpečnosti. Tohle by mohl být důvod, proč se hodnoty uvedené 

v ČSN 73 0802  [2] a ČSN 73 0804  [3] od sebe odlišují. V tabulce 4.3 je provedeno 
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porovnání jednotlivých hodnot uvedených jak v ČSN 73 0802  [2] a ČSN 73 0804  [3], tak 

hodnot vypočítaných na základě vztahů dle  [6]  a [8]. 

Tab. 4.3 Porovnání hodnot rychlosti pohybu 

Únik 

Rychlost pohybu [m.min
-1

] dle: 

ČSN  

73 0802 [2] 

ČSN  

73 0804 [3] 

[8] [8] 

[6] normální 

podmínky 

nebezpečné 

podmínky 

po rovině 35 30 (25) 23,2 32,3 30,4 

po schodech 

dolů 
30 25 (20) 27,0 32,7 24,2 

po schodech 

nahoru 
25 20 (15) 17,5 22,0 24,2 

Pozn. Hodnoty v závorkách platí pro nechráněné únikové cesty v požárních úsecích, 

kde podle ČSN 73 0818 připadá na osobu menší půdorysná plocha než 2,0 m
2
. 

(Pozn. Hodnoty pro pohyb po schodech dle [6] byly vyhodnoceny aritmetickým 

průměrem.) 

4.3 Jednotková kapacita únikové cesty 

 Tato hodnota nezávisí na šířce komunikace. Charakterizuje kinetiku procesu 

pohybu proudu osob. V literatuře se označuje různě. [9] tuto veličinu označuje jako 

intenzitu (q), v [6] je označena jako specifický (Fs) a celkový tok (Fc). Kodex českých 

norem k této veličině přistoupil jako k jednotkové kapacitě únikového pruhu (Ku).  

Jednotková kapacita je hodnota, která nám udává počet osob, které projdou cestou 

o jednotkové šířce (např. šířce jednoho únikového pruhu, šířce jednoho metru) v určitém 

časovém intervalu, např. 60 s. 

 Jak bylo již zmíněno, na kapacitu únikové cesty je v [6] pohlíženo jako na 

specifický (Fs) a celkový (Fc) tok. 

 Specifický tok (Fs) je vyjádřen jako závislost počtu osob, které projdou 

jednotkovou šířkou komunikace za jednotku času (viz. rovnice 4.4). 
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        (4.4)  

kde: 

Fs – specifický tok [os.min
-1

.m
-1

] 

v – rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

D – hustota proudu osob [os.m
-2

] 

 Celkový tok (Fc) je specifický tok vztažen na efektivní šířku komunikace. 

 V grafu 4.4 je znázorněn specifický tok jako funkce hustoty proudu. Graf je 

vytvořen na základě matematických vztahů uvedených v [6]. 

 

Graf 4.4 Specifický tok v závislosti na hustotě proudu 

Z grafu 4.4 lze vyčíst, že největšího specifického toku lze dosáhnout při hustotě 1,9 

os.m
-2

, při dalším zvětšení hustoty proudu dochází ke snižování hodnot specifického toku. 

Dle vztahů uvedených v [8] bylo dokázáno, že každá intenzita proudu při určité 

hustotě dosáhne svého maxima (qmax) a potom opět klesá. Tato zákonitost má veliký 

význam. Překročí-li hustota hodnotu qmax, začínají se tvořit zácpy a dochází k poruchám 

pohybu osob. Tento závěr je patrný z grafu 4.5. Hodnoty hustoty proudu osob byly 

přepočteny na standardní veličiny používané v jiných literaturách a normách. 
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Graf 4.5 Závislost intenzity pohybu na hustotě proudu a druhu komunikace za normálních 

podmínek 

4.3.1 Kapacita únikového pruhu v českých normách 

V kodexu českých norem byla hodnota Ku vzata jako základ k dimenzování nejen 

únikových cest, ale i řadě dalších požadavků. 

 Výběru hodnot Ku předcházela studie analyzující podmínky evakuací v různých 

státech. Ukázalo se, že hodnota Ku je kromě hustoty závislá i na celkové šířce cesty, na 

délce a samozřejmě na sklonu cesty. Hodnota Ku nemá obecnou platnost, neboť se vztahuje 

na šířku cesty, resp. na počet únikových pruhů (u) a platí v oblasti 6 > u  > 2. Při stoupání 

nebo klesání cesty (např. na schodech) hodnota Ku klesá. Obdobně má na hodnotu Ku vliv 

případ, kdy dochází k evakuaci starších osob nebo v případech, kdy osoby nejsou 

seznámeny s dispozicemi stavebního objektu a s evakuačními možnostmi [6]. 

 Jednotkovou kapacitu únikového pruhu lze počítat dle rovnice 4.5. 

             (4.5)  
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 Pro porovnání hodnot, ke kterým se lze dopočítat pomocí výše uvedených 

matematických vztahů byla sestavena tabulka 4.4. Jelikož české technické normy vychází 

z šířky jednoho únikového pruhu, byly tyto hodnoty přepočteny na šířku jednoho metru, 

hustota proudu osob vychází opět z ČSN 73 0831 [4] – D = 2,4 os.m
-2

. 

Tab. 4.4 Porovnání jednotkové kapacity únikového pruhu 

Únik 

Jednotková kapacita [os.min
-1

.m
-1

] 

ČSN  

73 0802 

[2] 

ČSN  

73 0804 

[3] 

[8] [8] 

[6] normální 

podmínky 

nebezpečné 

podmínky 

po rovině 90,9 72,7 (63,6) 55,4 77,1 72,9 

po schodech dolů 72,7 54,5 (45,5) 64,5 78,1 58,2 

po schodech nahoru 54,5 45,5 (36,4) 41,7 52,5 58,2 

Pozn. Hodnoty v závorkách platí pro nechráněné únikové cesty v požárních úsecích, 

kde podle ČSN 73 0818 připadá na osobu menší půdorysná plocha než 2,0 m
2
. 

 

4.4 Efektivní šířka 

Osoby procházející komunikacemi (např. schodiště, chodba apod.) běžně udržují určitou 

vzdálenost od stěn a jiných překážek. Tato vzdálenost je nutná z důvodu kývání lidského 

těla při pohybu a zajištění bezpečného pohybu. 

Efektivní šířka komunikace je světlá šířka cesty zmenšená o neefektivní, tedy 

nevyužitelnou šířku komunikace (viz obr. 4.3 a obr. 4.4).  

Světlá šířka cesty se měří dle následujících zásad [6]: 

1. Od zdi ke zdi na chodbách 

2. Jako šířka schodišťového stupně 

3. Jako skutečná průchodná šířka dveřmi v jejich otevřené poloze 

4. Jako prostor mezi sedadly instalovanými naproti sobě na chodbě 

5. Jako prostor mezi nejvíce vyčnívajícími neobsazenými sedadly v řadě za sebou 

Nevyužitelná šířka je dána taxativně dle tabulky 4.5 [6]. 
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Obr. 4.3 Vztah efektivní šířky schodiště ke stěně a zábradlí [6] 

 

Obr. 4.4 Efektivní šířka chodby [6] 
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Tab. 4.5 Nevyužitelné šířky komunikace [6] 

Druh překážky na komunikaci Nevyužitelná šířka [cm] 

Schodiště – strana od zdi 15 

Zábradlí 9 

Sedadla v kině, lavičky na stadionech 0 

Chodby, šikmé rampy 20 

Jiné překážky 10 

Haly, široké průchody   46 

Dveře 15 
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5 Experimentální měření rychlosti pohybu osob 

a kapacity únikového pruhu 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo provést měření, které by ověřilo hodnoty 

uvedené v Tabulce 23 ČSN 73 0802 [2]. Měření bylo zaměřeno na charakteristické 

veličiny týkající se dimenzování a navrhování nechráněných únikových cest a evakuace 

osob. V průběhu experimentu byla pozorována především rychlost pohybu osob na daném 

druhu komunikace a kapacita únikového pruhu na této komunikaci. Současně s těmito 

hodnotami byla zaznamenávána i hustota proudu osob. 

Veškeré měření proběhlo v prostorách Střední průmyslové školy ve Zlíně na 

tř. Tomáše Bati 4187. Konkrétně v pavilonu F (tělocvična). 

Měření bylo rozděleno do čtyř experimentů. První dva experimenty se uskutečnily na 

dvouramenném schodišti v pavilonu F. Každý z těchto dvou experimentů probíhal ve dvou 

variantách (na zúženém a nezúženém schodišti). Třetí a čtvrtý experiment byl zaměřen na 

pohyb osob po vodorovné komunikaci. Podrobnější popis jednotlivých měření je rozveden 

v příslušné kapitole. 

5.1 Charakteristika osob 

Měření se zúčastnili žáci prvních, třetích a čtvrtých ročníků čtyřletých maturitních oborů. 

Jednalo se o věkovou skupinu 16 až 19 let. Mezi osobami nebyla ani jedna osoba mající 

zdravotní potíže, postižení či jiný hendikep. Poměr mužů a žen nebyl vyhodnocen. 

 Oděv zúčastněných osob byl sportovní včetně sportovní obuvi, v některých 

případech běžné neformální oblečení (triko, džíny) a nazouvací obuv. 

 Všem osobám byl vysvětlen důvod měření a byli poučeni o jejich předpokládaném 

chování, které mělo alespoň částečně simulovat evakuaci osob z požárem zasaženého 

požárního úseku. 

5.2 Měření na schodišti 

Experiment na schodišti probíhal ve směru nahoru i ve směru dolů. Celkový rozsah 

sledovaného úseku byl čtyři schodišťová ramena, čili dvě patra. 
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 Každé rameno tvoří deset schodišťových stupňů. Rozměry jednotlivých 

schodišťových stupňů jsou 162,5 x 300 mm (výška x délka). Šířka je 1175 mm. Celkové 

převýšení na měřeném úseku je 6,55 m. Šířka mezipodesty je 1175 mm. Sklon schodiště 

je 28° 48‘. Podlaha je z litého teraca. Výkresová dokumentace schodiště je součástí 

přílohy B. 

Ocelové zábradlí je umístěno ve výšce 1080 mm. Skutečná šířka schodiště je zúžena 

kvůli konstrukci zábradlí asi o 50 mm. 

Osoby se shromažďovaly v horní části měřeného úseku na chodbě o celkovém 

rozměru 67 m
2
. V dolní části úseku se osoby shromažďovaly v místnosti označené jako 

nářaďovna. Jedná se o místnost volně navazující na tělocvičnu. V této místnosti probíhá 

cvičení na balonech, trénuje se gymnastika. Jde tudíž o relativně prázdnou místnost 

o celkovém půdorysném rozměru 118 m
2
. Do této místnosti se z prostor schodiště 

procházelo přes otevřené dvoukřídlé dveře o šířce 1250 mm (obr. 5.1). 

 

Obr. 5.1 Pohled do nářaďovny ze schodiště 

První varianta měření probíhala na schodišti, které bylo po celé své délce zúženo na 

šířku jednoho únikového pruhu (550 mm). K tomuto zúžení bylo použito dřevěných 

konstrukcí. Konstrukce zužující rameno na schodišti byla vyrobena z desky dlouhé 

400 cm. Ta byla přišroubována na 120 cm vysoké nohy. Celková výška konstrukce byla asi 

125 cm. Tato výška byla postačující k tomu, aby konstrukce nebyla považována za 

zábradlí a nebylo možné ji ani takto použít. Podobné parametry měla i druhá konstrukce. 

Ta byla široká 120 cm a sloužila k omezení prostoru na mezipodestě. 
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Druhá varianta měření probíhala na celé šířce schodiště. V prvním patře byl 

vymezen prostor u schodiště pomocí kratší dřevěné konstrukce na šířku schodiště (obr. 

5.2). Důvodem bylo udržení jedné šířky koridoru schodiště po celé délce měřeného úseku. 

 

Obr. 5.2 Vymezení prostoru na šířku schodiště 

5.2.1 Postup měření na schodišti 

Na začátku měření byly osoby spočítány a náhodně rozmístěny po celé chodbě v případě 

měření směrem dolů nebo byly rozmístěny po celé nářaďovně v případě měření směrem 

nahoru. Jelikož měření směrem nahoru i dolů probíhalo analogicky, celý postup měření 

bude vysvětlen na experimentu, při kterém se osoby pohybovaly směrem nahoru. 

 Po začátku měření se všechny osoby začaly pohybovat z prostoru nářaďovny 

směrem ke schodišti a dále až na konec měřeného úseku. Na začátku měřeného úseku byla 

měřena doba, za kterou se všichni dostanou na schodiště. Tento údaj sloužil k následnému 

výpočtu kapacity únikového pruhu a výpočtu rychlosti pohybu konce proudu. 

 V davu byla jedna osoba, která měřila čas, za který se dostala ze začátku měřeného 

úseku na jeho konec. Ta se pohybovala náhodně, avšak nikdy ne na konci, ani na začátku 

proudu osob. Tento časový údaj sloužil k následnému výpočtu rychlosti proudu osob. 

 Dále byla měřena doba, za kterou dosáhlo čelo proudu a konec proudu konce 

měřeného úseku. Tyto údaje sloužily k výpočtu rychlosti pohybu čela proudu a jeho konce. 

 Druhé a třetí rameno schodiště bylo snímáno kamerou shora. Z tohoto záznamu 

bylo možné určit hustotu proudu osob. 
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5.3 Měření na vodorovné komunikaci 

Experiment na vodorovné komunikaci probíhal v tělocvičně. Podél zdi tělocvičny byly 

instalovány dřevěné konstrukce ve vzdálenosti 550 mm od zdi. Ty byly totožné 

s konstrukcemi použitými na schodišti. Celková délka toho úseku byla 11,7 m. Delší úsek 

zde nebylo možné z technických důvodů instalovat. 

 Vymezená část, ze které se veškeré osoby v rámci měření evakuovaly, byla 

přibližně velká 12 m x 14,5 m. Celkem se jednalo o plochu 174 m
2
. 

5.3.1 Postup měření na vodorovné komunikaci 

Na začátku měření byly osoby spočítány a náhodně rozmístěny ve vymezené části 

tělocvičny. 

 Po začátku měření se všechny osoby začaly pohybovat z vymezeného prostoru 

směrem k začátku měřeného úseku a dále až na konec tohoto úseku. Na začátku měřeného 

úseku byla měřena doba, za kterou poslední osoba dosáhne měřeného úseku. Tento údaj 

sloužil k následnému výpočtu kapacity únikového pruhu a rychlosti pohybu konce proudu. 

 V davu byla jedna osoba, která měřila čas, za který se dostala ze začátku měřeného 

úseku na jeho konec. Ta se pohybovala náhodně, avšak nikdy ne na konci, ani na začátku 

proudu osob. Tento časový údaj sloužil k následnému výpočtu rychlosti proudu osob. 

 Dále byla měřena doba, za kterou dosáhlo čelo proudu a konec proudu konce 

měřeného úseku. Tyto údaje sloužily k výpočtu rychlosti pohybu čela proudu a jeho konce. 

 Celý měřený úsek byl snímán kamerou. Z tohoto záznamu bylo možné určit hustotu 

proudu osob. 

5.4 Měření kapacity únikového pruhu ve zúženém prostoru 

Experiment týkající se měření kapacity únikového pruhu ve zúženém prostoru probíhal 

mezi tělocvičnou a posilovnu. Dveře mezi těmito dvěma místnosti byly zúženy na šířku 

jednoho únikového pruhu (viz obr. 5.3). K zúžení bylo použito dřevěné latě o rozměrech 

60 x 40 mm, do které byl vyvrtán otvor na válcovou matici pro rozpínací šroub. Takto 

upravená lať byla rozepřena mezi zárubeň a podlahu. 

Vymezená část, ve které se veškeré osoby mohly pohybovat, byla přibližně velká 

11 m x 15 m. Celkem se jednalo o plochu 165 m
2
. 
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Obr. 5.3 Zúžení šířky dveří na jeden únikový pruh 

5.4.1 Postup měření kapacity únikového pruhu ve zúženém prostoru 

Na začátku měření byly osoby spočítány a náhodně rozmístěny ve vymezené části 

tělocvičny. 

 Po začátku měření se všichni začali pohybovat z vymezeného prostoru směrem ke 

zúženému průchodu do dveří.  

 Byla sledována doba, za kterou všechny osoby projdou zúženým prostorem. 

Následně byla tato doba přepočítána na hodnotu jednotkové kapacity únikového pruhu za 

minutu. 
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6 Výsledky experimentálního měření 

Měření na zúženém schodišti se zúčastnili pouze žáci prvního ročníku (věková skupina 16 

– 17 let). Celkem bylo provedeno pět pokusů ve směru nahoru i ve směru dolů. 

Experimentů na nezúženém schodišti se zúčastnili žáci prvního a třetího ročníku 

(věková skupina 16 – 18 let). Celkem bylo provedeno sedm pokusů ve směru nahoru i ve 

směru dolů. Dvou měření se účastnili pouze žáci prvního ročníku, dalších pěti měření se 

účastnili žáci třetích ročníků. 

Měření na vodorovné komunikaci se zúčastnili žáci čtvrtých ročníků (věková 

skupina 18 – 19 let). Celkem bylo provedeno šest pokusů. 

Měření týkající se průchodu zúženým prostorem se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých 

ročníků. Celkem bylo provedeno deset měření. Pět měření s žáky třetích ročníků a pět 

měření s žáky čtvrtých ročníků. 

Porovnání naměřených hodnot bylo v následujících kapitolách provedeno vzhledem 

ke kodexu českých požárních norem pouze s ČSN 73 0802 [2]. ČSN 73 0804 [3] počítá ve 

svých výpočtech s nižšími hodnotami než ČSN 73 0802 [2]. 

Fotodokumentace z měření je obsažena v příloze C. 

6.1 Hustota proudu osob 

Hustota proudu osob byla vyhodnocena na základě videozáznamu. Kamera snímala dvě 

schodišťová ramena. V několika intervalech, zhruba po čtyřech vteřinách, byly sečteny 

osoby, které se aktuálně nacházely na sledovaném úseku. Hustota byla vypočítána 

z rovnice 4.1, kde lproud odpovídala délce sledovaného úseku. Výsledná hustota každého 

měření byla určena jako medián vypočtených hodnot. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 

6.1. Tabulka s veškerými hodnotami je vložena do přílohy A. 
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Tab. 6.1 Výsledné hodnoty hustoty proudu osob 

Únik 
hustota osob 

[os . m
-2

] 

vodorovná komunikace 1,55 

zúžené schodiště 

 

 

směr nahoru 1,19 

směr dolů 1,39 

nezúžené schodiště 

 

 

směr nahoru 1,04 

směr dolů 0,87 

 

6.2 Rychlost pohybu osob 

V rámci experimentálního měření provedeného dle výše uvedených postupů bylo 

sledováno několik parametrů rychlosti pohybu osob. Jak bylo poznamenáno v kapitole 4.1, 

čelo proudu a konec proudu se pohybuje jinou rychlostí než zbytek proudu. 

 Měřením bylo zjištěno, že čelní a koncová část proudu se nepohybovala rozdílnou 

rychlostí pouze z důvodů uvedených v kapitole 4.1, ale také se zde projevoval zájem či 

nezájem sledované skupiny osob o účast v experimentu. Čelo proudu závodilo o to, kdo 

bude na konci měřeného úseku první a konec proudu nebyl aktivně zapojen do měření. 

Toto jsou důvody, proč s těmito hodnotami není podrobněji uvažováno v hodnocení 

měření. 

 Směrodatný údaj pro výpočet rychlosti proudu osob byl rozveden v předchozí 

kapitole. 

Výsledná rychlost byla spočítána jako průměr vypočítané rychlosti z každé série 

měření. Srovnání výsledků z měření s hodnotami uvedenými v ČSN 73 0802 [2] 

a hodnotami vypočtenými na základě matematických vztahů uvedených v [6] a [8] je 

názorně uvedeno v grafu 6.1. 

Tab. 6.2 uvádí průměrné naměřené rychlosti pohybu osob. Tab 6.3 uvádí minimální 

naměřené rychlosti na všech komunikacích. Obě tabulky jsou doplněny o hodnoty rychlosti 

čela proudu a konce proudu. 
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Všechny zaznamenané hodnoty jsou obsaženy v příloze A. 

 

Graf 6.1 Srovnání výsledků měření rychlosti pohybu osob 

Tab. 6.2 Průměrné naměřené hodnoty rychlosti pohybu osob 

Únik 

čelo proudu 
střední část 

proudu 
konec proudu 

průměrná 

rychlost 

průměrná 

rychlost 

průměrná 

rychlost 

vodorovná komunikace 140,80 132,80 109,10 

zúžené schodiště 
   

 

směr nahoru 142,65 112,87 94,66 

směr dolů 170,04 123,54 108,66 

nezúžené schodiště 
   

 

směr nahoru 174,03 130,52 111,53 

směr dolů 195,88 161,97 124,00 
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Tab. 6.3 Minimální naměřené hodnoty rychlosti pohybu osob 

Únik 

čelo proudu 
střední část 

proudu 
konec proudu 

minimální 

rychlost 

minimální 

rychlost 

minimální 

rychlost 

vodorovná komunikace 65,61 117,59 101,01 

zúžené schodiště 
   

 

směr nahoru 127,93 98,76 82,18 

směr dolů 149,63 115,35 82,51 

nezúžené schodiště 
   

 

směr nahoru 151,07 106,56 95,29 

směr dolů 152,49 135,46 106,80 

 

 Jak je z grafu patrno, experimentálně naměřená rychlost překračuje všechny ostatní 

hodnoty. Důvodů, proč jsou hodnoty naměřené vyšší, než vypočítané, může být více. 

1. Jak tabulkové hodnoty z ČSN 73 0802 [2], tak vypočtené hodnoty z [6] a [8] jsou 

univerzální pro osoby všech věkových kategorií. Sledovaná skupina osob ve 

věkovém složení 16 – 19 let má předpoklady pro vyšší rychlost pohybu než starší 

osoby. 

2. Osoby zúčastněné při měření znaly objekt a věděly, jakou cestou se budou 

pohybovat. 

3. Měření se zúčastnil malý počet osob, tudíž nedocházelo k přetížení komunikace 

(Maximální naměřená hustota proudu byla 1,55 os.m
-2

. Tato hodnota je nižní než 

ta, se kterou počítá ČSN 73 0831 [4] – D = 2,4 os.m
-2

). 

4. Měřený úsek byl krátký. Rozložení fyzických sil bylo pro jednotlivce snadné, 

a proto se mohl pohybovat celou dobu maximální rychlostí. 

5. Proud osob se nepohyboval vždy chůzí, ale velmi často během. 
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6.3  Jednotková kapacita únikového pruhu 

Při měření kapacity únikového pruhu se postupovalo dle postupu uvedeného v předchozí 

kapitole. Jelikož se všechny osoby vždy dostaly do měřeného úseku v čase kratším než 

jedna minuta, byly tyto hodnoty přepočteny na celou minutu. 

 Měření na nezúženém schodišti bylo přepočteno na kapacitu jednoho únikového 

pruhu. 

 Tab. 6.4 uvádí průměrné hodnoty ze všech měření jednotlivých experimentů. Dále 

je zde uvedena minimální naměřená hodnota kapacity únikového pruhu. 

Průměrné hodnoty naměřených údajů jsou srovnány v grafu 6.2 s uvedenými 

hodnotami uvedenými v ČSN 73 0802 [2] a hodnotami vypočtenými na základě 

matematických vztahů uvedených v [6] a [8]. 

Všechny zaznamenané hodnoty jsou obsaženy v příloze A. 

 

Graf 6.2 Srovnání výsledků měření kapacity únikového pruhu 
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Tab. 6.4 Průměrné naměřené hodnoty kapacity únikového pruhu 

Únik 

Ku [os.min
-1

.u
-1

] 

průměrná 

kapacita 

minimální 

kapacita 

vodorovná komunikace 97,5 77,5 

zúžené schodiště 
  

 

směr nahoru 79,3 73,6 

směr dolů 92,6 88,5 

nezúžené schodiště 
  

 

směr nahoru 78,2 64,4 

směr dolů 64,9 58,9 

  

Jak je z grafu 6.2 patrno, naměřené hodnoty převyšují všechny ostatní uvedené 

hodnoty. Důvodů, stejně jako u předchozího experimentu, může být více. Ovšem jako 

hlavní byl vyhodnocen fyzický stav sledovaných osob. Ty byly převážně štíhlé a aktivně se 

podílející na měření. Druhý důvod vysvětlující velikost naměřených hodnot může být 

nedostatečný počet osob, které se zúčastnily měření. Tudíž nedocházelo k tvorbě větších 

front u vstupu do zúženého prostoru a nemohly se projevit určité zákonitosti takového 

pohybu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo prakticky ověřit, zdali hodnoty rychlosti pohybu osob 

a jednotkové kapacity únikového pruhu uvedené v kodexu norem požární ochrany 

poskytují dostatečnou bezpečnostní rezervu při návrhu únikových cest. 

 Uvedení do problematiky týkající se evakuace osob a navrhování únikových cest 

včetně událostí z minulosti spojených s fatálními následky při pohybu velkého proudu osob 

bylo zmíněno v první části práce. 

Jelikož se pohyb proudu osob řídí určitými pravidly, bylo třeba tato pravidla 

nejprve nadefinovat a popsat. Tomuto popisu byla věnována teoretická část bakalářské 

práce. Na základě těchto pravidel byla navržena metodika měření praktického ověření 

cílených hodnot. I když je v dnešní době dostupná moderní výpočetní technika a software 

určený pro výpočet evakuace osob, tak navržená metodika byla určena pro měření 

v reálném prostředí a se skutečnými osobami. 

Praktické ověření cílených hodnot se konalo na Střední průmyslové škole ve Zlíně. 

Celkem bylo provedeno šest experimentů. Čtyři se týkaly pohybu osob na schodišti. 

Polovina měření se konala na zúženém schodišti, které bylo zúženo dřevěnými zábranami. 

Druhá polovina měření se konala na celé šířce schodiště. Zbývající dvě měření se konala 

na vodorovné komunikaci. Každý experiment byl měřen minimálně pětkrát. Větší počet 

měření nebyl možný z časových důvodů a z důvodu fyzické únavy osob zúčastněných 

experimentálního měření. 

Záměrem autora bylo porovnat naměřené hodnoty nejen s hodnotami používanými 

v kodexu českých požárních norem, ale i s hodnotami, které lze vypočítat na základě 

matematických vztahů určených různými autory. Naměřené hodnoty měly v případě 

rychlosti pohybu osob a kapacity únikového pruhu vždy větší hodnoty než hodnoty 

vyplývající z porovnávaných zdrojů. 

Porovnání naměřených hodnot s hodnotami uvedenými v ČSN 73 0802 [2] 

a ČSN 73 0804 [3] prokazuje, že normativní hodnoty jsou dostatečně posunuty na stranu 

bezpečnosti a v případě nebezpečné situace poskytují dostatek času a prostoru na evakuaci. 
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Další záměr autora, porovnat naměřené hodnoty s hodnotami používanými v Hong 

Kongu a ve Velké Británii nebylo možné, jelikož tyto normy dle zjištění autora neobsahují 

porovnatelné hodnoty. 

V budoucnu by bylo vhodné provést obdobná měření s jinými věkovými 

kategoriemi. Sledovaná věková kategorie v této práci poskytla podle autora optimální 

podmínky a poskytla stavební kámen, od kterého je možné pokračovat s dalším měřením. 

Při dalším experimentálním měření by bylo vhodné nejen smíchat proud osob 

různých věkových kategorií, ale výrazněji i zvětšit počet osob vedoucí ke vzniku velkých 

hustot proudu. Také by mohlo být zajímavé namodelovat a porovnat podobné případy 

pomocí počítačové simulace. 

Takové měření by vyžadovalo další podrobné zkoumání a je nad rámec rozsahu 

bakalářské práce. Modelování evakuace pomocí počítačové simulace nebylo náplní této 

práce, avšak v případě pokračování s tímto tématem v diplomové práci by bylo vhodné se 

zaměřit i na tento způsob ověření zkoumaných hodnot. 

 

 



38 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] Buildings department, The Government of the Hong Kong Special Administrative 

Region. Code of Practice for Fire Safety in Buildings 2011 [online]. 2012 [cit. 

30. 3. 2013] Dostupný z: http://www.bd.gov.hk/english/documents/code/fs_code20

11.pdf 

[2] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty, Praha: Český 

normalizační institut, 2009. 122 s. 

[3] ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb: Výrobní objekty, Praha: Český 

normalizační institut, 2010. 156 s. 

[4] ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb: Shromažďovací prostory, Praha: Český 

normalizační institut, 2011. 36 s. 

[5] NBS for the Department for Communities and Local Government. Approved 

document B, Volume 2 – Building other than dwellinghouses. London: Crown, 

2007. ISBN 978185946262-1 

[6] NELSON, Harold E., MOWRER Frederick W. Emergency Movement. SFPE 

Handbook Handbook of Fire Protection Engineering. Quincy, Massachusetts, 2002, 

s. 367 – 380. 

[7] PAULS, Jake L. Suggestions on evacuation models and research questions. In: 

PED Conference (Pedestrian and Evacuation Dynamics Conference), 2003 [cit. 8. 

3. 2013]. Dostupný z: http://www.arch.ttu.edu/people/faculty/haq_s/EDRAMOVE/

2006/Pauls-HBIF%20paper.pdf 

[8] PREDTEČENSKIJ, MILINSKIJ. Evakuace z budov: Výpočetní metody pro 

projektování. Knižnice požární ochrany, svazek 30. Praha: českolovenský svaz 

požární ochrany. 1972. 

[9] PROULX Guyléne. Movement of People: The Evacuation Timing. SFPE Handbook 

Handbook of Fire Protection Engineering. Quincy, Massachusetts, 2002, s. 342 – 

366. 

[10] REICHEL, Vladimír. Navrhování požární bezpečnosti staveb: díl III, Zabraňujeme 

škodám, svazek 13. Praha: Česká státní pojišťovna, 1980. 99 s. 



39 

 

[11] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 

znění pozdějších předpisů 

[12] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

[13] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů 

[14] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

[15] Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 



40 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 4.1 Rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě proudu [8] ..................................... 16 

Graf 4.2 Rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě proudu a podmínkách ................... 17 

Graf 4.3 Rychlost pohybu osob v závislosti na hustotě dle [6] ........................................... 18 

Graf 4.4 Specifický tok v závislosti na hustotě proudu ....................................................... 20 

Graf 4.5 Závislost intenzity pohybu na hustotě proudu a druhu komunikace za normálních 

podmínek ............................................................................................................................. 21 

Graf 6.1 Srovnání výsledků měření rychlosti pohybu osob ................................................ 32 

Graf 6.2 Srovnání výsledků měření kapacity únikového pruhu .......................................... 34 



41 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 3.1  Ukázka požadavků na minimální počet únikových cest a šířky únikových cest [1]

 ............................................................................................................................................... 9 

Tab. 3.2 Ukázka požadavků na minimální šířku schodišť v objektech s instalovaným 

stabilním hasicím zařízením [1] ............................................................................................ 9 

Tab. 3.3 Minimální šířka únikových cest [5]....................................................................... 10 

Tab. 4.1 Charakteristiky pohybu osob na chodbě vyplývající z obr. 4.2 [7] ....................... 15 

Tab. 4.2 Hodnoty konstanty k užité v rovnici 4.3 ............................................................... 18 

Tab. 4.3 Porovnání hodnot rychlosti pohybu ...................................................................... 19 

Tab. 4.4 Porovnání jednotkové kapacity únikového pruhu ................................................. 22 

Tab. 4.5 Nevyužitelné šířky komunikace [6] ...................................................................... 24 

Tab. 6.1 Výsledné hodnoty hustoty proudu osob ................................................................ 31 

Tab. 6.2 Průměrné naměřené hodnoty rychlosti pohybu osob ............................................ 32 

Tab. 6.3 Minimální naměřené hodnoty rychlosti pohybu osob ........................................... 33 

Tab. 6.4 Průměrné naměřené hodnoty kapacity únikového pruhu ...................................... 35 



42 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 4.1 Proud osob [8] ....................................................................................................... 13 

Obr. 4.2 Eliptický model pohybu osob [7] .......................................................................... 15 

Obr. 4.3 Vztah efektivní šířky schodiště ke stěně a zábradlí [6] ......................................... 23 

Obr. 4.4 Efektivní šířka chodby [6] ..................................................................................... 23 

Obr. 5.1 Pohled do nářaďovny ze schodiště ........................................................................ 26 

Obr. 5.2 Vymezení prostoru na šířku schodiště .................................................................. 27 

Obr. 5.3 Zúžení šířky dveří na jeden únikový pruh ............................................................. 29 

 



43 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A : Tabulky naměřených hodnot 

Příloha B : Výkresová dokumentace schodiště 

Příloha C : Fotodokumentace experimentálního měření 

 



PŘÍLOHA A : Tabulky naměřených hodnot 

Haderka Jan, Praktické ověření rychlosti pohybu osob a kapacity únikového pruhu 

1/10 

 

Následující hodnoty v tabulkách byly vypočteny dle níže uvedených matematických 

vztahů: 

Rychlost pohybu: 

  
 

 
 

v – rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

l – délka měřeného úseku [m] 

t – čas, který potřeboval proud osob k dosažení konce měřeného úseku [min] 

Délka měřeného úseku na schodišti byla měřena dle upraveného vztahu uvedeného v [8]: 

  
    

    
          

kde: 

l – délka měřeného úseku [m] 

l‘ – délka schodišťového ramene [m] 

cos α – úhel schodiště [-] 

b – šířka schodišťového ramene [m] 

b‘ – šířka zrcadla [m] 

Podrobné parametry schodiště jsou uvedeny v příloze B. 

Kapacita únikového pruhu byla vypočítána dle vztahu: 

   
 

  
 

kde 

Ku – kapacita únikového pruhu [os.min
-1

.u
-1

] 

n – počet osob [-] 

tp – čas vstupu poslední osoby do měřeného úseku [min] 
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*CHODEC 1 je označení osoby, která se pohybovala v proudu osob a měřila čas pohybu 

proudu osob (viz kapitola 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEŘENÍ NA ZÚŽENÉM SCHODIŠTI      šířka 1 úp 

POHYB SMĚREM NAHORU 
   

měření 
číslo 

počet 
osob 

čas příchodu [s] 
čas vstupu 
posledního 

do úseku (tp) 
[s] 

čas konce 
proudu (tk -

tp) [s] 

CHODEC 1* 

čela 
proudu 

konce 
proudu 

(tk) 

naměřený 
čas [s] 

1 44 9,72 47,70 34,32 13,38 11,06 

2 44 8,78 51,00 35,87 15,13 12,59 

3 44 7,43 44,60 34,17 10,43 9,78 

4 44 9,56 46,70 33,69 13,01 10,37 

5 44 8,50 44,10 29,19 14,91 11,72 

[m.min
-1

] [os.min
-1

.u
-1

] [os.min
-1

.m
-1

]   

 
rychlost 

čela proudu 

rychlost 
konce 

proudu 

rychlost 
proudu 

kapacita 
ROČNÍK  

ŽÁKŮ 

 127,93 92,93 112,43 76,92 139,86  první 

 141,62 82,18 98,76 73,60 133,82  první 

 167,35 119,22 127,14 77,26 140,47  první 

 130,07 95,58 119,91 78,36 142,48  první 

 146,29 83,40 106,10 90,44 164,44  první 

 142,65 94,66 112,87 79,32 144,21 průměrná hodnota 

127,93 82,18 98,76 73,60 133,82 minimální hodnota 
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MEŘENÍ NA ZÚŽENÉM SCHODIŠTI      šířka 1 úp 

POHYB SMĚREM DOLŮ 
    

měření 
číslo 

počet 
osob 

čas příchodu [s] 
čas vstupu 
posledního 

do úseku (tp) 
[s] 

čas konce 
proudu (tk -

tp) [s] 

CHODEC 1* 

čela 
proudu 

konce 
proudu 

(tk) 

naměřený 
čas [s] 

1 44 7,17 44,90 29,83 15,07 9,66 

2 44 6,71 40,30 27,82 12,48 9,25 

3 44 7,73 39,40 28,29 11,11 10,12 

4 44 8,31 39,40 29,00 10,40 10,69 

5 44 6,87 37,30 27,71 9,59 10,78 

[m.min
-1

] [os.min
-1

.u
-1

] [os.min
-1

.m
-1

]   

 
rychlost 

čela proudu 

rychlost 
konce 

proudu 

rychlost 
proudu 

kapacita 
ROČNÍK  

ŽÁKŮ 

 173,42 82,51 128,72 88,50 160,91  první 

 185,31 99,63 134,43 94,90 172,54  první 

 160,86 111,92 122,87 93,32 169,67  první 

 149,63 119,56 116,32 91,03 165,52  první 

 181,00 129,66 115,35 95,27 173,22  první 

 170,04 108,66 123,54 92,60 168,37 průměrná hodnota 

149,63 82,51 115,35 88,50 160,91 minimální hodnota 

*CHODEC 1 je označení osoby, která se pohybovala v proudu osob a měřila čas pohybu 

proudu osob (viz kapitola 5) 
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MEŘENÍ NA NEZÚŽENÉM SCHODIŠTI     šířka 2 úp 

POHYB SMĚREM NAHORU 
    

měření 
číslo 

počet 
osob 

čas příchodu [s] 
čas vstupu 
posledního 

do úseku (tp) 
[s] 

čas konce 
proudu (tk -tp) 

[s] 

CHODEC 1* 

čela 
proudu 

konce 
proudu 

(tk) 

naměřený 
čas [s] 

1 30 6,87 25,40 13,14 12,26 13,78 

2 30 8,37 27,60 13,98 13,62 13,41 

3 32 8,71 25,30 11,95 13,35 11,94 

4 32 8,83 25,10 12,41 12,69 9,03 

5 32 8,99 23,90 11,13 12,77 9,91 

6 32 8,17 25,60 13,06 12,54 9,57 

7 32 9,72 29,30 13,89 15,41 13,31 

[m.min
-1

] [os.min
-1

.u
-1

]** [os.min
-1

.m
-1

]   

 
rychlost 

čela proudu 

rychlost 
konce 

proudu 

rychlost 
proudu 

kapacita 
ROČNÍK  

ŽÁKŮ 

 213,75 119,77 106,56 68,49 124,53  první 

 175,44 107,81 109,50 64,38 117,05  první 

 168,59 110,00 122,98 80,33 146,06  třetí 

 166,30 115,72 162,62 77,36 140,65  třetí 

 163,34 114,99 148,18 86,25 156,82  třetí 

 179,74 117,10 153,44 73,51 133,65  třetí 

 151,07 95,29 110,33 69,11 125,66  třetí 

 174,03 111,53 130,52 74,21 134,92 průměrná hodnota 

151,07 95,29 106,56 64,38 117,05 minimální hodnota 

*CHODEC 1 je označení osoby, která se pohybovala v proudu osob a měřila čas pohybu 

proudu osob (viz kapitola 5) 

** hodnoty přepočteny na šířku jednoho únikového pruhu 
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MEŘENÍ NA NEZÚŽENÉM SCHODIŠTI      šířka 2 úp 

POHYB SMĚREM DOLŮ 
    

měření 
číslo 

počet 
osob 

čas příchodu [s] 
čas vstupu 
posledního 

do úseku (tp) 
[s] 

čas konce 
proudu (tk -

tp) [s] 

CHODEC 1* 

čela 
proudu 

konce 
proudu 

(tk) 

naměřený 
čas [s] 

1 30 7,43 10,42 24,80 14,38 9,31 

2 30 6,90 9,83 25,10 15,27 8,37 

3 32 9,63 12,49 26,50 14,01 9,83 

4 32 7,72 12,03 26,40 14,37 9,62 

5 32 7,29 13,15 27,60 14,45 7,41 

6 32 7,00 12,28 27,30 15,02 8,90 

7 32 7,10 13,75 28,00 14,25 10,84 

[m.min
-1

] [os.min
-1

.u
-1

]** [os.min
-1

.m
-1

]   

 
rychlost 

čela proudu 

rychlost 
konce 

proudu 

rychlost 
proudu 

kapacita 
ROČNÍK  

ŽÁKŮ 

 197,64 140,92 157,73 62,59 113,79  první 

 212,82 149,38 175,44 58,94 107,16  první 

 152,49 117,57 149,38 68,52 124,59  třetí 

 190,21 122,06 152,64 66,81 121,47  třetí 

 201,43 111,67 198,17 66,44 120,79  třetí 

 209,78 119,58 164,99 63,91 116,21  třetí 

 206,82 106,80 135,46 67,37 122,49  třetí 

 195,88 124,00 161,97 64,94 118,07 průměrná hodnota 

152,49 106,80 135,46 58,94 107,16 minimální hodnota 

*CHODEC 1 je označení osoby, která se pohybovala v proudu osob a měřila čas pohybu 

proudu osob (viz kapitola 5) 

** hodnoty přepočteny na šířku jednoho únikového pruhu 
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MEŘENÍ PO VODOROVNÉ KOMUNIKACI   šířka 1 úp 

  
      

měření 
číslo 

počet 
osob 

čas příchodu [s] čas vstupu 
posledního 

do úseku (tp) 
[s] 

čas konce 
proudu (tk -

tp) [s] 

CHODEC 1* 

čela 
proudu 

konce 
proudu 

(tk) 

naměřený 
čas [s] 

1 47 10,70 42,90 36,41 6,49 5,66 

2 47 4,10 36,70 30,07 6,63 5,00 

3 47 5,46 37,00 30,05 6,95 5,79 

4 47 4,70 33,20 27,40 5,80 4,18 

5 47 4,65 32,70 26,09 6,61 5,59 

6 47 3,92 32,20 25,95 6,25 5,97 

[m.min
-1

] [os.min
-1

.u
-1

] [os.min
-1

.m
-1

]   

 
rychlost 

čela proudu 

rychlost 
konce 

proudu 

rychlost 
proudu 

kapacita 
ROČNÍK  

ŽÁKŮ 

 
65,61 108,17 124,03 77,45 140,82  čtvrtý 

 
171,22 105,88 140,40 93,78 170,51  čtvrtý 

 
128,57 101,01 121,24 93,84 170,62  čtvrtý 

 
149,36 121,03 167,94 102,92 187,13  čtvrtý 

 150,97 106,20 125,58 108,09 196,52  čtvrtý 
 179,08 112,32 117,59 108,67 197,58  čtvrtý 
 140,80 109,10 132,80 97,46 177,20 průměrná hodnota 

65,61 101,01 117,59 77,45 140,82 minimální hodnota 

*CHODEC 1 je označení osoby, která se pohybovala v proudu osob a měřila čas pohybu 

proudu osob (viz kapitola 5) 
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MEŘENÍ VE ZÚŽENÉM PRŮCHODU     
         šířka 1 úp 
 

měření 
číslo 

celkový 
počet osob 

[os.min
-1

.u
-1

] [os.min
-1

.m
-1

] čas průchodu 
proudu osob 

[s] 
ROČNÍK 

ŽÁKŮ kapacita 

1 34 114,09 207,44 17,88 třetí 

2 43 108,13 196,60 23,86  třetí 

3 43 102,95 187,19 25,06  třetí 

4 43 98,29 178,70 26,25  třetí 

5 43 96,34 175,16 26,78  třetí 

6 47 79,01 143,66 35,69 čtvrtý 

7 47 82,41 149,83 34,22  čtvrtý 

8 47 81,67 148,49 34,53  čtvrtý 

9 47 82,41 149,83 34,22  čtvrtý 

10 47 83,01 150,94 33,97  čtvrtý 

průměrná hodnota 92,83 168,78 
  

Hustoty proudu byly vypočteny dle matematického vztahu 

  
 

   
 

kde: 

D – hustota proudu [os.m
-2

] 

P – počet osob ve sledovaném úseku [-] 

b – šířka sledovaného úseku [m] 

l – délka sledovaného úseku [m] 

Délka sledovaného úseku na schodišti byla měřena v polovině šířky. 

Délka a šířka sledovaného úseku na nezúženém schodišti: lns  = 9,8 m; bns  = 1,175 m 

Délka sledovaného úseku na zúženém schodišti lzs = 9,2 m; bzs  = 0,55 m 

Délka sledovaného úseku na vodorovné komunikaci lrovina = 11,7 m; brovina  = 0,55 m 
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Počty osob ve sledovaném úseku (měřeno v intervalu asi 4 s z videozáznamu): 

měření pohybu osob ve směru nahoru na zúženém schodišti 

měření 
číslo: 

počet osob ve sledovaném úseku 

1 4 5 6 6 4 5 6 7 6 6 5 

2 5 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 

3 6 5 6 6 5 5 7 6 6 7 7 

4 6 6 5 6 7 7 6 5 5 5 4 

měření pohybu osob ve směru dolů na zúženém schodišti 

měření 
číslo: 

počet osob ve sledovaném úseku 

1 5 6 6 7 7 6 7 7 6 6 7 

2 5 6 6 7 6 5 7 8 7 8 6 

3 6 7 6 7 8 7 8 8 8 7 7 

4 5 5 6 6 6 6 8 9 8 6 8 

měření pohybu osob ve směru nahoru na nezúženém schodišti 

měření 
číslo: 

počet osob ve sledovaném úseku 

1 12 12 13 14 12 8 

2 5 7 8 12 14 10 

3 7 8 12 12 13 12 

4 8 12 13 13 12 12 

5 11 14 12 12 14 9 

6 5 10 12 11 11 11 

měření pohybu osob ve směru dolů na nezúženém schodišti 

měření 
číslo: 

počet osob ve sledovaném úseku 

1 6 8 10 12 12 10 

2 6 8 7 8 10 9 

3 5 11 12 14 14 13 

4 10 12 12 10 14 12 

5 4 6 8 6 8 8 

6 5 9 9 10 13 12 

7 5 8 8 13 12 11 
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měření pohybu osob na vodorovné komunikaci 

měření 
číslo: 

počet osob ve sledovaném úseku 

1 8 9 10 10 9 9 8 8 

2 8 9 9 10 8 9 8 9 

3 10 9 10 10 9 10 10 10 

4 10 10 9 9 9 10 10 10 

5 9 10 10 11 12 11 11 10 

 

Přepočtené hustoty proudu osob z počtu osob: 

měření pohybu osob ve směru nahoru na zúženém schodišti 

měření 
číslo: 

hustota proudu 

1 0,79 0,99 1,19 1,19 0,79 0,99 1,19 1,39 1,19 1,19 0,99 

2 0,99 1,39 1,39 1,19 1,19 1,19 1,39 1,19 1,19 1,39 1,39 

3 1,19 0,99 1,19 1,19 0,99 0,99 1,39 1,19 1,19 1,39 1,39 

4 1,19 1,19 0,99 1,19 1,39 1,39 1,19 0,99 0,99 0,99 0,79 

median hodnot hustoty proudu: 1,19 os.m
-2 

měření pohybu osob ve směru dolů na zúženém schodišti 

měření 
číslo: 

hustota proudu 

1 0,99 1,19 1,19 1,39 1,39 1,19 1,39 1,39 1,19 1,19 1,39 

2 0,99 1,19 1,19 1,39 1,19 0,99 1,39 1,59 1,39 1,59 1,19 

3 1,19 1,39 1,19 1,39 1,59 1,39 1,59 1,59 1,59 1,39 1,39 

4 0,99 0,99 1,19 1,19 1,19 1,19 1,59 1,78 1,59 1,19 1,59 

median hodnot hustoty proudu: 1,39 os.m
-2 
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měření pohybu osob ve směru nahoru na nezúženém schodišti 

měření 
číslo: 

hustota proudu 

1 1,04 1,04 1,13 1,22 1,04 0,70 

2 0,43 0,61 0,70 1,04 1,22 0,87 

3 0,61 0,70 1,04 1,04 1,13 1,04 

4 0,70 1,04 1,13 1,13 1,04 1,04 

5 0,96 1,22 1,04 1,04 1,22 0,78 

6 0,43 0,87 1,04 0,96 0,96 0,96 

median hodnot hustoty proudu: 1,04 os.m
-2 

měření pohybu osob ve směru dolů na nezúženém schodišti 

měření 
číslo: 

hustota proudu 

1 0,52 0,70 0,87 1,04 1,04 0,87 

2 0,52 0,70 0,61 0,70 0,87 0,78 

3 0,43 0,96 1,04 1,22 1,22 1,13 

4 0,87 1,04 1,04 0,87 1,22 1,04 

5 0,35 0,52 0,70 0,52 0,70 0,70 

6 0,43 0,78 0,78 0,87 1,13 1,04 

7 0,43 0,70 0,70 1,13 1,04 0,96 

median hodnot hustoty proudu: 0,87 os.m
-2 

měření pohybu osob na vodorovné komunikaci 

měření 
číslo: 

hustota proudu 

1 1,24 1,40 1,55 1,55 1,40 1,40 1,24 1,24 

2 1,24 1,40 1,40 1,55 1,24 1,40 1,24 1,40 

3 1,55 1,40 1,55 1,55 1,40 1,55 1,55 1,55 

4 1,55 1,55 1,40 1,40 1,40 1,55 1,55 1,55 

5 1,40 1,55 1,55 1,71 1,86 1,71 1,71 1,55 

median hodnot hustoty proudu: 1,55 os.m
-2 
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půdorys schodiště 
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řez schodiště 
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Obsahem této přílohy je fotodokumentace z experimentálního měření. Níže uvedené 

fotografie nebyly publikovány v práci a jsou určeny k ilustraci průběhu měření. 

 

Obrázek 1 – Pohled na zúžené schodiště pomocí dřevěné zábrany 

 

Obrázek 2 – Vyměření jednoho a dvou únikových pruhů v mezipatře 
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Obrázek 3 – Pohled na vymezení koridoru v mezipatře při měření na nezúženém schodišti 

 

Obrázek 4 – Pohled na měření na nezúženém schodišti ve směru dolů 
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Obrázek 5 – Tvorba zácpy při variantě průchodu zúženým prostorem 

 

Obrázek 6 – Pohyb osob při měření pohybu osob po vodorovné komunikaci 


