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Anotace 

Tešnarová, Lucie. Posouzení evakuace z vnitřních shromažďovacích prostorů. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 
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osob. 

Bakalářská práce se zabývá evakuací z vnitřních shromažďovacích prostorů. V úvodní části 

jsou popsány základní pojmy, faktory ovlivňující evakuaci obecně i faktory ovlivňující 

chovaní osob při samotné evakuaci. Závěrečná část práce se věnuje evakuaci osob 

z Multifunkční haly, která slouží pro veřejné bruslení. Je zde popsána evakuace osob z těchto 

prostorů a problematika spojená s tímto prostorem.  

Annotation 

Tešnarová, Lucie. Assessment of internal evacuation assembly areas. Bachelor work. Ostrava: 

VŠB-Technical Univerzity Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013. 

Keywords: evacuation, internal assembly areas, escape routes, evacuation assessment 

This bachelor work deals with the evacuation of internal assembly areas. In the introductory 

section describes the basic concept, factors affecting evacuation and general factors affecting 

the behavior of persons in the actual evacuation. The final part is devoted to the evacuation of 

people from multifunctional hall which is use for public skating. There is described the 

evacuation of persons from these areas and the problems associated with this space. 
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1 Úvod 

V každém shromažďovacím prostoru existuje celá řada možností vzniku mimořádné 

události i přes veškerá bezpečnostní opatření. Mezi hlavní příčiny vzniku mimořádné situace 

patří nedostatečná kontrola osob vstupujících do objektu. Faktorů, které ohrožují 

shromažďovací prostory, je mnohem více. Jedná se například o zacházení s nebezpečnými 

látkami, které sebou nesou riziko vzniku zdraví a životu nebezpečných situací.  

V dnešní době každý objekt, který se označuje jako shromažďovací prostor, musí mít 

evakuační plán dle platných předpisů ČR. Vhodně a funkčně navržený evakuační plán závisí 

na několika faktorech, a to především na správném dimenzování únikových cest. Evakuační 

plán musí být umístěn na viditelném místě a musí být snadno srozumitelný během mimořádné 

události a s ní spojenou evakuací. Veškeré návrhy a výpočty mohou být jakkoliv přesné, ale 

dokud nedokážeme přesně analyzovat lidské chování při krizových situacích, vždy budou mít 

tyto evakuační plány svou míru nedokonalosti. 

Bakalářská práce se zabývá bezpečností vnitřních shromažďovacích prostorů. 

Teoretická část práce stanovuje několik základních pojmů, které přímo souvisí  

s problematikou evakuace. Popisuje druhy shromažďovacích prostorů, charakterizuje objekty 

se shromažďovacím prostorem. Práce se snaží zachytit základní činitelé ovlivňující průběh 

bezproblémové evakuace. Zabývá se parametry pohybu osob a dimenzováním únikových 

cest. Praktická část je zaměřená na výpočet pravděpodobné doby evakuace. Výpočet  

je proveden na objektu Multifunkční haly v Ostravě – Zábřehu, kde se konají hokejové 

zápasy, veřejné bruslení a různé kulturní akce. 
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2 Rešerše 

Existuje celá řada publikací, které nám dávají základní informace o zajištění bezpečné 

evakuace. Patří zde zákon číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů [16]. Dále jsou to prováděcí vyhlášky např. vyhláška 23/2008 SB., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb [15].  

V technických normách ČSN 73 0802 [1] a ČSN 73 0804 [2] jsou uvedeny základní 

pravidla pro dimenzování únikových cest. V technické normě ČSN 73 0831 [3] příloze B, 

nalezneme zásady a podrobné výpočty předpokládané doby evakuace vnitřních 

shromažďovacích prostorů.  

Publikací zabývající se evakuací je celá řada. Pro příklad jsou zde uvedeny dvě, které 

byly použity při zpracování této práce. 

 

PREDTEČENSKIJ, V. – MILINSKIJ, A. Evakuace osob z budov – výpočetní metody 

pro projektování. 1. Vydání, NDR: Účelový náklad Čs. Svazu požární ochrany, 1976. 269 s. 

 Tato publikace poskytuje podklady pro projektování evakuačních cest a zařízení 

ve stavbách nejrůznějšího typu. V knize jsou vysvětleny, jak teoreticky, tak i prakticky, 

zásady projektování. 

FOLWARCZNY, L. – POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vydání, Ostrava: Sdružení 

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

V této publikaci je evakuace osob komplexně popsána. Zahrnuje jak oblast požární 

ochrany, tak i oblast ochrany obyvatelstva. V knize jsou popsány metody pro posouzení 

evakuace osob.  
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3  Základní pojmy vztahující se k evakuaci 

Nejprve bych Vás ráda seznámila s několika základními pojmy, které se vztahují 

především k evakuaci osob.  Jedná se o pojmy evakuace, požární úsek, úniková cesta a doba 

evakuace. 

3.1 Evakuace 

Evakuace [7] jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem 

činností zabezpečující přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků v daném pořadí podle priority z ohroženého prostoru na jiné území. Je to 

mimořádné opatření, používané v případech, kdy již nelze účinnou ochranu obyvatelstva 

zabezpečit jiným způsobem. Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají v zásadě veškeré 

osoby kromě těch osob, které se podílejí na realizaci evakuace nebo vykonávají v ohroženém 

prostoru jinou neodkladnou činnost. 

3.2 Požární úsek 

Požární úsek [1] je charakterizován jako prostor stavebního objektu, ohraničený  

od ostatních části tohoto objektu, popř. od sousedních objektů, požárně dělícími 

konstrukcemi, popř. požárně bezpečnostním zařízením. 

 3.3 Úniková cesta 

 Úniková cesta [1] je komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou 

evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. 

umožňující přístup jednotek požární ochrany do prostorů napadených požárem. 

 - Nechráněná úniková cesta 

 Nechráněná úniková cesta (dále jen NÚC) je každý trvale volný komunikační prostor 

(nemusí být oddělen stavebně ani požárně dělícími konstrukcemi) vedoucí k východu nebo  

na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. 

 - Chráněná úniková cesta 

 Chráněná úniková cesta (dále jen CHÚC) je trvale volný komunikační prostor vedoucí 

k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru 

(zplodinám hoření, vysokým teplotám a kouři) požárně dělícími konstrukcemi.  
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3.4 Doba evakuace 

 -Předpokládaná doba evakuace 

 Předpokládaná doba evakuace [2] je doba nezbytná pro evakuaci všech osob 

z požárního úseku nebo objektu. Stanovuje se samostatně pro každou nechráněnou, částečně 

chráněnou nebo chráněnou únikovou cestu. 

 -Mezní doba evakuace 

 Mezní doba evakuace [2] je nejdelší možná doba evakuace osob z požárního úseku 

nebo objektu. Stanovuje se samostatně pro každou nechráněnou, částečně chráněnou nebo 

chráněnou únikovou cestu. 
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4  Shromažďovací prostory 

4.1 Shromažďovací prostor 

 Shromažďovací prostor [3] (dále jen SP) je určen pro shromáždění osob, ve kterém 

počet a hustota osob převyšují normové hodnoty. Mezi shromažďovací prostory neřadíme 

únikové cesty a prostory, kde jsou osoby dočasně soustředěny při probíhající evakuaci. 

 Mezní hodnota nejnižšího počtu osob, od které se příslušný prostor klasifikuje, se 

označuje SP (velikost SP). Prostory s větším počtem osob jsou prostory s násobkem SP. 

 Shromažďovací prostory [3] by měly být konstruovány tak, aby byly zajištěny 

příznivé podmínky pro bezpečnou evakuaci osob. Při evakuaci osob ze shromažďovacích 

prostorů je nutno omezit nebo zcela potlačit riziko vzniku panické situace na určitý časový 

interval. Tento časový interval je určen dobou, kdy vzniklé zplodiny hoření a kouř, jsou při 

probíhající evakuaci mimo zónu unikajících osob. 

 Celková plocha SP se určí součtem všech podlahových ploch, na nichž se můžou 

vyskytovat osoby. Jedná se jak o plochy užitného charakteru, tak o dílčí plochy jako například 

galerie, pódia, ochozy atp. 

 

Obrázek 1: Dílčí shromažďovací prostor – Galerie [8] 
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Obrázek 2: Dílčí shromažďovací prostor – Ochozy [9] 

Požární bezpečnost SP se vždy řeší podle technické normy ČSN 73 0802 [1], i když 

stavebně souvisí s výrobním objektem řešeným dle ČSN 73 0804 [2]. 

Shromažďovací prostory můžeme rozdělit na venkovní shromažďovací prostory  

a vnitřní shromažďovací prostory. 

4.2 Venkovní shromažďovací prostory 

 Venkovní shromažďovací prostor [3] je prostor, který není po obvodě ani shora 

uzavřený, ale je vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, 

přenosnými zábranami atp.), nebo okolním terénem (svah, skála, vodní plocha). 

 

Obrázek 3: Venkovní shromažďovací prostor vymezený stavebními konstrukcemi – tribuna 

[10] 
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 Za venkovní shromažďovací prostor se uvažuje také shromažďovací prostor 

v uzavřeném nebo polozavřeném volném prostranství, ohraničený na nejméně 50% délky 

svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou. 

4.3 Vnitřní shromažďovací prostory 

 Vnitřní shromažďovací prostor [3] (dále jen VP) je prostor, který je po obvodu  

a shora ohraničen stavebními konstrukcemi. Jako VP se posuzuje každý prostor, který  

je určený pro shromáždění 250 osob a více, a ve kterém na jednu osobu připadá půdorysná 

plocha 5 m
2
 a méně. 

 Vnitřní shromažďovací prostory se rozděluji z hlediska jejich výškové polohy do tří 

výškových pásem: 

1. VP 1 zahrnuje prostory v prvním podzemním a nadzemním podlaží do výšky hp≤ 9m 

2. VP 2 zahrnuje prostory ve druhém podzemním a v nadzemních podlažích výšky  

9m < hp ≤ 30m 

3. VP 3 zahrnuje prostory ve třetím či v dalších podzemních podlažích a v nadzemních 

podlažích výšky hp > 30m 

Vnitřní shromažďovací prostor může mít půdorysnou plochu nejvýše v rozsahu 

požárního úseku, jehož plocha se určí podle ČSN 73 0802 [1]. Je-li v objektu více 

shromažďovacích prostorů je doporučeno navrhovat každý tento prostor jako samostatný 

požární úsek, i když se jedná o prostory s minimálními rozměry půdorysné plochy.  

 

Obrázek 4: Vnitřní shromažďovací prostor - Divadlo [11] 
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5 Charakteristika shromažďovacích prostorů 

Pro charakteristiku shromažďovacích prostorů je velice důležité vybrání správných 

stavebních konstrukcí, správné rozdělení prostoru na požární úseky a efektivní nadimenzování 

únikových cest pro nutnou evakuaci osob z tohoto prostoru.  

5.1 Požární úseky shromažďovacích prostorů 

V podlažích pod shromažďovacím prostorem se nesmí nacházet prostor s nebezpečím 

výbuchu. Tento prostor nemůže být ani v místech, kde by mohl případný výbuch narušit 

stabilitu nosné konstrukce nebo narušit únikové cesty vedoucí ven z prostoru. 

 Shromažďovací prostor, který svou velikostí přesahuje mezní velikost požárního  

úseku, musí být rozdělen pohyblivými nebo jinými požárně dělícími konstrukcemi (posuvné 

stěny nebo svinovací rolety) na více požárních úseků, které se pak posuzují samostatně. 

Jedná-li se o SP, který není klasifikován jako samostatný požární úsek a nachází se vedle 

prostoru s požárním rizikem, je vhodné tyto prostory od sebe oddělit alespoň stavebními 

konstrukcemi odolnými proti vniknutí zplodin hoření po dobu minimálně 15 minut. 

Požární úseky s SP musí být vybaveny požárně bezpečnostním zařízením  

dle ČSN 73 0802 [1].  

Elektronickou požární signalizací (dále jen EPS) musí být vybaven každý požární úsek  

se shromažďovacím prostorem. Jedná-li se o prostory bez požárního rizika nebo o prostory, 

kde je zjištění požáru zajištěno jiným vhodným způsobem není nutná instalace EPS.  

V objektech, kde SP je větší než 3SP nebo tam, kde se nachází více než dva SP, musí být 

EPS vybaveny všechny prostory požárních úseků v celém objektu. Včetně prostorů bez 

požárního rizika. 

Přilehlé prostory u SP musí být vybaveny samočinným odvětrávacím zařízením. 

Důvodem instalace tohoto zařízení je negativní vliv zplodin hoření a kouře na plynulý průběh 

evakuace osob. Odvětrávací zařízení nemusí být ve shromažďovacích prostorech, kde  

je požární zatížení pv=15 kg.m
2
. 

Stabilní hasicí zařízení (dále jen SHZ) musí být instalováno v požárních úsecích SP, které 

mají vyšší požární riziko (např. pv ≥ 45 kg.m
-2

 ). 
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Samočinným SHZ musí být vybaveny SP větší než 5SP/VP1, 3SP/VP2 a 2SP/VP3. 

Bez ohledu na velikost shromažďovacího prostoru, pokud je součinitel an≥1,0. 

Jestliže se v požárním úseku s SP nachází současně stabilní hasicí zařízení  

a samočinné odvětrávací zařízení, je velice důležité posouzení jejich vzájemného působení  

ve vztahu na evakuaci osob a na ochranu majetku. Ochrana osob má vždy přednost před 

ochranou majetku proto se nejdříve uvádí do chodu samočinné odvětrávací zařízení a až poté 

SHZ. Při analýze těchto dvou zařízení se musíme podrobněji zabývat vhodným způsobem 

aktivace samočinného odvětrávacího zařízení (kouřem, teplem atp.) v závislosti na systému 

SHZ (hlavice drenčerů, sprinklerů). 
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5.2 Stavební konstrukce shromažďovacích prostorů 

 Shromažďovací prostory typu VP2 a VP3 a prostory s více než 4SP/VP1, které mají 

požární zatížení pv= 45 kg.m
2
, musí být tvořeny nehořlavým konstrukčním systémem. 

 Stavební konstrukce požárních úseků SP, ať už se jedná o nosné, střešní nebo  

stropní, musí prokazovat požární odolnost, která odpovídá minimálně dvojnásobné době 

evakuace osob, nejméně však 15 minut. Pokud se jedná o SP, kde se nachází více než 2500 

osob, požární odolnost konstrukcí musí být minimálně 30 minut. Všechny tyto konstrukce 

 by měly být zhotoveny z materiálů, které při požáru neodkapávají nebo neodpadávají. 

V případě použití jiných materiálů, které nesplňují výše uvedené požadavky, je nutné použít 

taková opatření, která zabrání odkapávání a odpadávání materiálů.  

 Nosné konstrukce, které v SP nezajišťují stabilitu, ale slouží k shromáždění osob musí 

mít požární odolnost minimálně R15 (R-nosnost) a musí být zhotoveny z výrobků třídy reakce 

na oheň A1, A2 nebo B. Jedná se například o balkóny, galerie, pódia, nosné konstrukce 

tribun, komunikační plochy bez sedadel, opěradel a zábradlí. 

 

Obrázek 5: Nosné konstrukce nezajišťující stabilitu – balkóny [12] 

 Podlahové krytiny SP a konstrukce, ve kterých jsou zabudovány sedadla nebo  

lavice, musí být zhotoveny z výrobků třídy reakce na oheň nejméně D. Jestliže je v SP 

zabudováno stabilní hasicí zařízení, nestanovuje se u těchto  lavic třída reakce na oheň. 
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Tabulka 1: Třídy reakce na oheň 

Třídy reakce na oheň 

Třída A1 Nepřispívají k požáru v žádném jeho stádiu  

Třída A2 Vyhovují stejným kriteriím jako třída B, nebudou za podmínek plně 

rozvinutého požáru přispívat k dalšímu růstu 

Třída B Jako třída C, ale s přísnějšími požadavky 

Třída C Jako v třídy D, při tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu 

vykazuj omezené rozšíření plamene 

Třída D Vyhovují kritériím třídy E a jsou schopné odolávat působení malého plamene 

po delší časový interval bez významného rozšíření. Schopny odolávat 

působení tepla od jednotlivého hořícího předmětu 

Třída E Schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez 

významného rozšíření plamene 

Třída F Výrobky, které nelze zařadit do předchozích tříd 

 

5.3 Únikové cesty ve shromažďovacích prostorech 

 Únikové cesty ze shromažďovacích prostorů se řeší dle ČSN 73 0802 [1] v kapitole 9. 

Při dimenzování únikových cest musíme počítat s tím, že se v SP můžou vyskytovat osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace (zrakově, sluchově nebo pohybově postižené 

osoby), proto je nutné posuzovat reálné evakuační podmínky z těchto míst. 

 Ve shromažďovacích prostorech, kde se mohou vyskytovat osoby se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace vlivem požívání alkoholu, jiných návykových látek, nebo 

vlivem jiných okolností ovlivňující psychiku člověka, se při výpočtu šířek únikových cest tato 

skutečnost považuje za ztěžující pro průběh evakuace dle ČSN 73 0802 [1]. 

Počet únikových cest a východů 

 V každém SP musí být k dispozici minimálně 2 únikové cesty, které vedou různým 

směrem k jednotlivým východům z těchto prostorů. Dispoziční řešení východů a jejich 

kapacita by měla být rozložena rovnoměrně, aby se omezila tvorba front u východů. 

Optimální počet osob na jeden únikový východ je uveden v příloze A normy 

ČSN 73 0831 [1].  
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 U víceúčelového využití SP, kde se nachází různý počet osob a směry úniku, 

navrhujeme každý východ z SP pro největší počet unikajících osob, které mohou východu 

využit.  

Délky nechráněných únikových cest 

 Délka nechráněné únikové cesty se měří v ose cesty po skutečné trase úniku  

od nejvzdálenějšího místa nebo do chráněné únikové cesty. 

Šířky únikových cest a východů 

 Šířka uličky se měří mezi nejvíce vystupujícími body, které vymezují uličky  

a posuzují se jako šířka nechráněné únikové cesty. Pro evakuaci osob s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace musí šířka nechráněné únikové cesty odpovídat velikosti 3 únikových 

pruhů.  

5.4 Posouzení podmínek evakuace 

 Při posuzování podmínek evakuace se postupuje tak, že si spočítáme časový limit 

podle vzorce 

                 [min]        (1)

   

 kde  

    je světlá výška posuzovaného prostoru  

 Tento vzorec nalezneme v ČSN 73 0802 [1]. Pokud jsou konstrukce stálých tribun provedeny 

z konstrukčního systému DP3, snižuje se hodnota podle uvedené rovnice o 40 %.  

 Dále si spočítáme předpokládanou dobu evakuace podle vzorce 

    
       

  
 

    

    
  [min]        (2) 

kde  

    délka únikové cesty [m] 

     rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

   počet evakuovaných osob 

  součinitel podmínek evakuace  

    jednotková kapacit únikového pruhu  

  započitatelný počet únikových pruhů 
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5.5 Provedení a vybavení únikových cest 

 Dveře vedoucí ze SP na volné prostranství a dveře na únikových cestách musí být 

konstruovány tak, aby se otevíraly ve směru úniku, a musí být opatřeny kováním s panikovou 

funkcí. Dveře ze SP vedoucí do únikové cesty, která se nachází v jiném požárním úseku, musí 

byt zároveň i kouřotěsné. Dveře konstruovány jako kouřotěsné musí být opatřeny 

samozavíračem. 

 V každém SP pro východ osob, v nechráněných a chráněných únikových cestách  

se musí zřídit nouzové osvětlení. Nouzovým osvětlením se musí označit všechna místa, která 

informují o změně směru nebo sklonu úniku, kde se mění sklon nebo výšková úroveň podlahy 

nebo tam, kde není východ vidět z půdorysné plochy.  

Označení únikových cest v SP musí jednoznačně informovat unikající osoby o směru 

úniku. Značky na únikových cestách musí být viditelné i při výpadku elektrického proudu.  

Shromažďovací prostory s provozem při zatmění (např. divadla, kina) musí mít zajištěno 

osvětlení označení po celou dobu provozu. Ve shromažďovacích prostorech, ve kterých  

se používají světelné efekty (např. taneční kluby) se musí po vyhlášení požárního poplachu 

rozsvítit bílé osvětlení stálé barvy a intenzity. Ve stejnou chvíli musí být přerušeno ozvučení  

a musí být zajištěn rozhlas k organizaci evakuace. 

Nouzový zvukový systém musí být samočinně aktivován do 1 minuty od vyhlášení 

poplachu z ústředny EPS.  
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6 Základní činitelé ovlivňují evakuaci osob při požáru 

 Požár je charakteristicky několika základními jevy, které mohou ohrozit životy  

a zdraví lidí, zasahujících jednotek požární ochrany a ničí majetek. Evakuaci osob z budov 

zasažených požárem nejvíce ovlivňují zplodiny hoření, nedostatek kyslíku a velké množství 

vyvinutého tepla a kouře. 

Zplodiny hoření  

Ze statistik zjištěných při požáru vyplývá, že ve většině případů je úmrtí   

při požáru způsobeno nadýcháním se zplodin hoření. Složení těchto zplodin je závislé  

na druhu hořlavé látky a na množství oxidačního prostředku. Zplodiny hoření jsou tvořeny 

drobnými částečkami uhlíku, dehtu a jiných pevných látek, které jsou součástí kouře. Pro 

lidský organismus jsou tyto látky velmi nebezpeční a většina z nich je toxických. 

 Nedostatek kyslíku 

Ve vzduchu se nachází 21 obj. % kyslíku, a při požáru se objem kyslíku ve vzduchu 

snižuje na 14 – 10 obj. %. Při snížení obsahu kyslíku dochází k dýchacím potížím  

a nedostatečnému okysličování krve. Při nedostatku kyslíku nejsou osoby schopné logického 

úsudku. 

Velké množství tepla 

Teplo vznikající při požáru má základní význam z hlediska ohrožení osob. Teplo, 

které vzniká při požáru, může dosahovat teploty až 1000°C a výš. Teplota snesitelná pro 

člověka závisí na nasycenosti vzduchu vodními parami a na době působení.  

Plamen 

Plamen je základním projevem hoření. Tok plynů může přenést plamen do velkých 

vzdáleností od ohniska požáru, a tím ohrozit osoby nebo způsobit vznícení hořlavých 

materiálů. 
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6.1 Základní činitelé ovlivňující evakuaci osob 

 Evakuace osob je ovlivňována celou řadou faktorů, které brání jejímu plynulému 

průběhu. Jedním ze základních faktorů, které ztěžují průběh evakuace je psychický a fyzický 

stav člověka. O plynulý průběh evakuace se stará také stavební a provozní řešení  

objektu, a zda se jedná o výrobní či nevýrobní objekt. 

 Ve shromažďovacích prostorech je větší riziko vzniku paniky, proto se SP navrhují 

tak, aby bylo riziko vzniku paniky potlačeno nebo zcela omezeno na daný časový interval. 

Panicky stav u člověka většinou vzniká, pokud nemá pocit možnosti záchrany, je zcela 

dezorientován v prostoru nebo pokud se zastaví proud unikajících osob. 

 Osoby ve věku 20 – 40 let se dokáží dobře zorientovat v prostoru, proto je evakuace 

těchto osob nejjednodušší. S vyšším věkem se zhoršují pohybové schopnosti a vzniká tak 

větší riziko paniky, kvůli pocitu nemožnosti záchrany.  
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7 Základy posuzování pohybu osob 

 Plochy pro pohyb lidí jsou velice důležité, ať se jedná o jakýkoliv prostor. Tyto plochy 

zabírají podstatnou část celkové plochy daného objektu. Pro pohyb osob v budovách je 

potřeba relativně velká plocha, která může přesahovat 30 % celkové užitné plochy.  

Správná organizace pohybu osob je přínosem k zefektivnění případné evakuace. 

Především zabránění tlačenice proudu osob. Můžeme se takto vyhnout různým 

nepříjemnostem a také přímému ohrožení zdraví lidí. 

Pohybujícím se osobám, v budovách a zařízeních, musí být zajištěn příjemný  

a bezpečný pohyb, ideální doba trvání tohoto pohybu a vhodná hustota proudu osob. Doba 

trvaní pohybu osob je velmi důležitá v případě nebezpečí.  

7.1 Rozměry osob, hustota osob a hustota proudů 

Rozměry osob 

 Rozměry lidí závisí na jejich proporcích, stáří a oblečení. Šířka člověka se měří ve 

výši ramen a tloušťka ve výši prsou. Promítnutím do půdorysu získáme elipsu. Půdorys 

člověka je tedy počítán jako plocha elipsy. 

 

Obrázek 6: Výpočtová šířka komunikace pro pohyb člověka [5] 
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Tabulka 2: Průměrné hodnoty ploch připadající na 1 osobu [5] 

Stáří, oblečení a zavazadla osob Plocha [m
2
] 

Děti 0,04 – 0,06 

Mladiství 0,06 – 0,09 

Dospělí 

- V letním oblečení 

- Ve středním oblečení 

- V zimním oblečení 

 

0,100 

0,113 

0,125 

Dospělí ve středním oblečení 

- S lehkým příručním zavazadlem 

- S kufrem 

- S batohem na zádech 

- S těžkým zavazadlem (např. 2 kufry) 

- S dítětem za ruku 

- S dítětem na rukou 

- S dítětem za ruku a zavazadlem  

 

0,180 

0,240 

0,260 

0,390 

0,200 

0,260 

0,320 

  

Vnitřní komunikace v budovách jsou buď vodorovné, nebo nakloněné. Vodorovné 

komunikace jsou uličky mezi vnitřním vybavením budov. K nakloněným komunikacím patři 

rampy a schodiště. 

Hustota osob 

Hustota osob lze vyjádřit podle vzorce 

  
   

 
   

   
 
   

  [os.min
-1

]        (3) 

kde 

  hustota osob [os.m
-2

] 

  počet osob  

  plocha prostoru nebo úseku (plocha, na které se nachází osoby) [m
2
] 
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Hustota proudů 

 Hustota proudu osob a jeho velikost závisí na počtu osob, které tento proud tvoří. 

Hustota proudu lze vyjádřit podle vzorce 

    
    

    
  [-]         (4) 

kde 

   hustota proudu 

  počet osob  

  plocha na osobu [m
2
.os

-1
]  

  šířka proudu [m] 

  délka proudu [m] 

Maximální hustota, která byla dosažena modelováním a praktickým použitím je Dp=0,92. 

Nejvyšší hustota se objevuje v místech, kde se cesta náhle zužuje.  

Plochu připadající na osobu v proudu lze stanovit podle vzorce 

   
 

  
  [m

2
.os

-1
]        (5) 

kde  

   plocha připadající na osobu v proudu [m
2
.os

-1
] 

  plocha na osobu [m
2
.os

-1
]  

   hustota proudu 

Násobek potřebné plochy připadající na jednu osobu vyjádříme rovnicí 

   
 

  
  [-]         (6) 

kde  

   násobek potřebné plochy připadající na osobu v proudu  

   hustota proudu 
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7.2 Stanovení parametrů pohybu 

Klasifikace druhů pohybu 

 Pohyb osob můžeme rozdělit podle celé řady různých parametrů. Ať už se jedná  

o pohyb jednotlivců nebo pohyb skupiny lidí. Organizace pohybu jednotlivců nevyvolává 

žádné potíže při projektování ani při užívání budov. Pohyb skupin lidí je charakterizován 

velkým rozptylem velkého množství lidí v jednom nebo více směrech. Toto množství lidí  

je koncentrováno na určité ploše, a pohyb může být usměrněný nebo neusměrněný. 

 Usměrněný pohyb je stále stejný směr po určitou dobu, například v divadlech po 

představení. Neusměrněný pohyb je často nebo trvale v měněném směru, jedná se například  

o pohyb lidí na tržištích, v obchodech atd. 

 Dále můžeme pohyb rozdělit na organizovaný a neorganizovaný. Organizovaný pohyb 

je například u vojenského pochodu, velké množství lidí se pohybuje stejně dlouhým krokem  

a stejnou rychlostí. Neorganizovaný pohyb nemá žádny společný rytmus. Pohyb je chaotický, 

každý člověk má jinou délku kroku. 

 Rozdělení pohybu může být dále na volný a omezený. Při omezeném pohybu je volnost 

osob omezena na hustotu proudu. Při volném pohybu osob je jejich směr a rychlost nahodilá. 

Volný pohyb je obvyklý pro volné prostranství. 

Pohyb můžeme rozdělit i na časové intervaly a to bud na krátkodobý nebo dlouhodobý. 

Krátkodobý pohyb probíhá v různých krátkých časových úsecích, začíná a končí náhle, jedná 

se například o evaluaci osob. Dlouhodobý pohyb je také vázán na časový interval, ale na 

rozdíl od krátkodobého začíná i končí pozvolna. Dlouhodobý pohyb můžeme přirovnat 

k zaplňování tribun na stadionu.  

7.2.1 Parametry pohybu  

 Rychlost pohybu proudu osob je závislá na hustotě proudu, druhu cesty a druhu 

intenzity. 

 Na základě znalostí a pozorováním byly provedeny různé analýzy závislosti rychlosti  

a intenzity pohybu na hustotě různých druhů cest. Z výsledků těchto analýz je možné určit 

parametry pohybu. 

 Při pohybu lidí ve dveřích je důležitá koordinace, aby bylo dosaženo větší rychlosti  

a zachování stejné hustoty proudu. Koordinace pohybu je dána šířkou komunikace. Čím je 
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komunikace užší, tím vetší vliv má na psychologické chování člověka. Snaží se co nejrychleji 

opustit daný úsek bez ohledu na pohodlnost pohybu.  

 Rychlost pohybu osob se také může měnit při konstantní hustotě proudu. Při pohybu 

proudu po schodech dolů je rychlost menší než na vodorovných komunikacích. Při pohybu po 

schodech nahoru, je spotřeba energie větší, než je na rovných komunikacích. V zóně 

s vysokou hustotou (přes 0,92) dochází k vzájemnému strkání lidí.  

 Rychlost pohybu jako funkci hustoty lze po vodorovné komunikaci vyjádřit podle 

vzorce 

         
        

        
             [m.min

-1
]  (7)

  

  rychlost pohybu osob [m.min
-1

]  

   hustota proudu 

 Rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů vyjádříme podle rovnice 

          [m.min
-1

]        (8) 

                                             [-]    (9) 

 Rychlost pohybu osob po schodech nahoru stanovíme podle 

          [m.min
-1

]        (10) 

                                      pro 0 ≤ Dp ≥ 0,60  [-]   (11) 

                                pro 0,61 ≤ Dp ≥ 0,92, kde [-]   (12) 

   rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů [m.min
-1

] 
   rychlost pohybu osob po schodech směrem nahoru [m.min

-1
] 

  rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

   koeficient 

   koeficient 

   hustota proudu 
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8 Posuzování parametrů únikových cest 

 S parametry únikových cest jsme obeznámeni v technických normách ČSN 73 0802 

[1] a ČSN 73 0804 [2].  

 Jak bylo řečeno na začátku, úniková cesta je komunikace v objektu, která slouží 

k bezpečné a včasné evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu na volné 

prostranství. Úniková cesta slouží také k přístupu požárních jednotek do prostorů, které jsou 

požárem ohroženy. 

8.1 Druhy únikových cest 

 Podle ČSN 73 0802 [1] Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, se úniková 

cesty dělí na nechráněné únikové cesty a chráněné únikové cesty. Rozdělení únikových cest 

v ČSN 73 0804 [2] Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty je stejné, ale rozšířilo se ještě 

o částečné chráněnou únikovou cestu. 

Nechráněná úniková cesta 

Jedná se o trvale volný komunikační prostor směřující na volné prostranství nebo do 

chráněné únikové cesty. Nechráněná úniková cesta není ohraničena stavebními konstrukcemi. 

 Částečně chráněná úniková cesta 

 Částečně chráněná úniková cesta [2] je trvale volná komunikace nebo komunikační 

prostor, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do 

chráněné únikové cesty která: 

 Je v požárním úseku bez požárního rizika, nebo  

 Prochází sousedním požárním úsekem, nebo 

 Prochází částí posuzovaného požárního úseku, která je prostorem bez požárního rizika 

Chráněná úniková cesta 

 Jedná se o trvale volný komunikační prostor, který vede k východu na volné 

prostranství. Chráněná úniková cesta je ohraničená stavebními konstrukcemi druhu DP1. 

Chráněné únikové cesty dělíme: 

 Chráněná úniková cesta TYPU A 

 Chráněná úniková cesta TYPU B 
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 Chráněná úniková cesta TYPU C 

 

Obrázek 7: Chráněná úniková cesta typu A [4] 

 

Obrázek 8: Chráněná úniková cesta typu B a) s požární předsíní b) s přetlakovým 

větráním[4] 

 

Obrázek 9: Chráněná úniková cesta typu C [4] 
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8.2 Dimenzování únikových cest nevýrobních objektů 

 Podle ČSN 73 0802 [1] se při dimenzování únikových cest posuzuje zejména délka  

a šířka. 

Mezní délky únikových cest  

 U nechráněných únikových cest se mezní délka stanoví v závislosti na součiniteli „a“ 

vyjadřujícím rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek a počtu únikových 

cest. V některých případech lze délku nechráněné únikové cesty zvětšit tím, že požární úsek 

vybavíme požárně bezpečnostním zařízením (např. elektrickou požární signalizacím). Délka 

nechráněné únikové cesty se měří v ose cesty po skutečné trase úniku od nejvzdálenějšího 

místa požárního úseku po východ (dveře) na volné prostranství nebo do chráněné únikové 

cesty. 

 U chráněných únikových cest se mezní délka stanovuje pouze u chráněné únikové 

cesty typu A (120m). V případě, že chráněná úniková cesta typu A je druhá nebo další 

úniková cesta mezní délka se zde nestanovuje. Mezní délka se nestanovuje ani u ostatních 

typu chráněných únikových cest.  Délka chráněné únikové cesty se měří v její ose od 

nejvzdálenějšího vstupu (požární dveře) do chráněné únikové cesty k východu na volné 

prostranství. 

Šířky únikových cest 

 U chráněných i nechráněných únikových cest se posuzuje šířka únikové cesty 

v nejužším místě, což bývá východ z místnosti, z objektu, šířka schodišťového ramene anebo 

v místech, kde se mění počet evakuovaných osob. 

 Nechráněná úniková cesta má nejmenší šířku na jeden únikový pruh (550 mm).  

U chráněné je to pak 1,5 únikového pruhu tj. 800 mm. 

Nejmenší počet únikových pruhů se stanoví podle rovnice 

  
 

 
    [-]         (13) 

kde 

  počet únikových pruhů 

  počet osob 

  počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

  součinitel vyjadřující podmínky evakuace 
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 Pokud se v posuzovaném místě vyskytují osoby s různou schopností pohybu, rovnice 

má potom tvar: 

  
 

 
                        [-]      (14) 

kde 

  počet únikových pruhů 

   počet osob schopných samostatného pohybu 

   počet osob s omezenou schopností pohybu 

   počet osob neschopných samostatného pohybu 

  počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

   součinitel vyjadřující podmínky evakuace pro osoby schopné samostatného pohybu 

   součinitel vyjadřující podmínky evakuace pro osoby s omezenou schopností pohybu 

   součinitel vyjadřující podmínky evakuace pro osoby neschopné samostatného pohybu 

  

Na nechráněné únikové cestě se počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

stanoví v závislosti na součiniteli „a“ vyjadřujícím rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek, počtu únikových cest a jejich sklonu (po rovině, po schodech nahoru nebo 

dolů). 

 Na chráněné únikové cestě se počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu 

stanoví na stupni požární bezpečnosti chráněné únikové cesty, jejich druhu (A, B, C) a sklonu 

(po rovině, po schodech nahoru nebo dolů).  

8.3 Dimenzování únikových cest výrobních objektů 

  V technické normě ČSN 73 0804 [2] je princip posuzování únikových cest založen na 

srovnání mezní doby evakuace tu,max a předpokládané doby evakuace tu. V některých 

případech je předpokládaná doba evakuace srovnávána také s časovým limitem, kdy dojde 

k zaplnění prostoru nebo požárního úseku kouřovými plyny tak, že jsou ohroženy unikající 

osoby te.  

Uvedené závislosti vyjádřím rovnicemi: 

tu ≤ tu,max           (15) 

te ≥ tu ≤ tu, max           (16) 
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Doba evakuace 

 Počet, délka, šířka a rozmístění únikových cest se volí tak, aby předpokládaná doba 

evakuace byla co nejkratší. 

Předpokládanou dobu evakuace vyjádříme podle vzorce: 

   
       

  
 

   

    
  [min]        (17) 

kde 

   předpokládaná doba evakuace [min] 

   délka únikové cesty [m] 

   rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

  počet evakuovaných osob 

  součinitel podmínek evakuace  

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

  počet únikových pruhů 
  

 Předpokládaná doba evakuace určená z rovnice (17) je doba nezbytná pro evakuaci 

osob z objektu nebo požárního úseku. Stanovuje se samostatně pro každou nechráněnou  

i chráněnou únikovou cestu. 

 Únikovou vestu můžeme posuzovat po částech a přihlédnout tak k různým únikovým 

rychlostem, kapacitám a počtu osob. Předpokládaná doba evakuace je v tomto případě 

součtem předpokládané doby evakuace jednotlivých částí cesty: 

       
 
     [min]         (18)

  

kde 

   předpokládaná doba evakuace [min] 

    předpokládaná doba evakuace i-té části únikové cesty [min] 
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Délka únikových cest 

 Mezní délka únikové cesty (nechráněné, částečně chráněné nebo chráněné) se stanoví 

podle rovnice: 

       
  

    
         

   

    
   [m]       (19) 

kde 

       maximální dílka únikové cesty [m] 

   rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

       mezní doba evakuace [min] 

  počet osob 

  součinitel podmínek evakuace 

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

  počet únikových pruhů 
 

 Délky jednotlivých druhů únikových cest (nechráněné, částečně chráněné nebo 

chráněné) se posuzuj samostatně.  

 Délka únikových cest se měří v ose cesty po skutečné trase úniku. V prostorech 

nedělených pevně zabudovanými stavebními konstrukcemi nebo technologickým zařízením 

se délka únikové cesty měří v ose nejkratší přímé vzdálenosti bez ohledu na rozmístění 

vnitřního vybavení nebo zařízení (např. stoly v restauraci). 

Šířka únikových cest 

 Šířka únikové cesty je určena počtem únikových pruhů u. Nejmenší počet únikových 

pruhů se stanoví z mezní doby evakuace podle rovnice: 

     
   

           
      

  
 
   [-]       (20) 

kde 

     nejmenší počet únikových pruhů 

  počet osob 

  součinitel podmínek evakuace  

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

       mezní doba evakuace [min] 

   délka únikové cesty [m] 

   rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 
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 Počet únikových pruhů určených z rovnice (20) se nesmí ve směru úniku zmenšovat. 

Navazující úniková cesta nesmí mít menší počet únikových pruhů než je počet únikových 

pruhů cest do ní ústících. 
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8.4 Požadavky na provedení chráněných únikových cest 

Stavební provedení chráněných únikových cest 

 Požární odolnost stavebních konstrukcí chráněných únikových cest se stanoví podle 

stupně požární bezpečnosti přilehlých požárních úseků, popř. Stupně požární bezpečnosti 

chráněných únikových cest.  Požárně dělící konstrikce chráněné únikové cesty musí být vždy 

z konstrukčního systému DP1.  Požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích 

chráněných únikových cest musí bránit šíření požáru (uzávěry typu EI) a musí být 

samouzavíracím zařízením.  

 Chráněné únikové cesty musí být minimálně v II. stupni požární bezpečnosti. Pokud je 

výška požární objektu h ≥ 30 m požaduje se nejméně III. stupeň požární bezpečnosti. Při 

požární výšce h ≥ 45 m je požadavek na IV. stupeň požární bezpečnosti.  

 V chráněných únikových cestách nesmí být umístěno žádné požární zatížení kromě 

hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a podlah. Nesmí zde být umístěny žádné hořlavé 

materiály a rozvody technických zařízení (volně vedené kouřovody nebo volně vedení 

rozvody hořlavých látek). 

Větrání chráněných únikových cest 

 Větrání v chráněných únikových cestách je buď přirozené, nebo umělé. Při navrhování 

odvětrání je nutné posoudit možnost průniku zplodin hoření do chráněné únikové cesty. 

Odvětrávací otvory mohou být provedeny jako požární odvětrací klapky, nebo jako běžné 

otevíratelné světlíky. Tyto světlíky musí být vybaveny samočinným otevíracím zařízením. 

Přirozené větrání 

 Přirozené větrání v chráněné únikové cestě [5] je zajištěno otevíratelnými otvory, které 

jsou umístěny v každém podlaží únikové cesty nebo odvětrávacím otvorem, který je umístěn 

v nejvyšším místě chráněné únikové cesty a otvorem pro přívod vzduchu nebo větracími 

průduchy. 

Umělé větrání 

 Umělé větrání [5] je navrhováno tak, aby zajišťovalo stanovenou výměnu vzduchu za 

hodinu v prostorách chráněné únikové cesty, případně aby byl dodržen přetlak. 
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Tabulka 3: Požadavky na umělé větrání chráněných únikových cest [5] 

Typ 

CHÚC 

Výměna vzduchu za 

hodinu 

Požadovaný přetlak Dispozice únikové 

cesty 

Typ A 10násobná - Bez požární předsíně 

Typ B 10násobná - S požární předsíní 

Typ B 15násobná 25 Pa/12,5 PA při SHZ 

(CHÚC) 

Bez požární předsíně 

Typ C 15násobná 25 Pa/12,5 PA při SHZ 

(CHÚC) 

25 Pa (předsíň) 

S požární předsíní 

 

Tabulka 4: Požadovaná doba dodávky vzduchu [5] 

Typ 

CHÚC 

Doba dodávky vzduchu dle ČSN 73 

0802 [min] 

Doba dodávky vzduchu dle ČSN 73 

0804 [min] 

Typ A 10 2tu; nejméně 10 

Typ B 30/45 2tu; nejméně 20/45 

Typ C 45/60 2tu; nejméně 30/60 

Hodnoty za lomítkem platí pro případy, kdy CHÚC je současně zásahovou cestou 
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9 Multifunkční hala v Ostravě 

 V této části se budu zabývat popisem Multifunkční haly, její stavební konstrukcí 

a členěním. Dále zde uvedu technické vybavení haly a důležité kontaktní údaje. 

9.1 Popis Multifunkční haly 

 Multifunkční hala v Ostravě Zábřehu se nachází hned vedle hokejové haly ČEZ 

ARÉNA.  Na obrázku 1 je uvedena lokalizace této Multifunkční haly. 

 

Obrázek10: Lokalizace Multifunkční haly [13] 

 Multifunkční hala je provozu od 1. července roku 2007. Ledová plocha Multifunkční 

haly má rozměr 55 x 29 m a slouží především žákovským oddílům, dorostu a juniorům 

hokejového klubu HC VÍTKOVICE STEEL. Kapacita hlavní tribuny je 502 sedadel. Hala je 

tradičním místem konání bruslení pro veřejnost. Součástí haly je Sportbar, který slouží 

zejména na rychlé občerstvené s posezením a má výhled na ledovou plochu. Kapacita 

Sportbaru je 50 míst.  

9.2 Funkční a dispoziční řešení 

Příjezd do Multifunkční haly je umožněn ze severní strany po ulici Ruská. Na 

východní straně je příjezd umožněn po ulici Plzeňská. Parkovací místa pro návštěvníky 

Multifunkční haly jsou zajištěny vedle ČEZ ARÉNY. V době konání akce v ČEZ ARÉNĚ je 

zajištěno 20 parkovacích míst pro návštěvníky haly. Bezbariérový přístup do haly je umožněn 

rampou, která se nachází vedle vstupu do restaurace Puls, která není součástí haly. 
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 . 

 

Obrázek 11: Hlavní vchod do Multifunkční haly [13] 

Jedná se o jednopodlažní objekt, který je nepodsklepený. Multifunkční hala je tvořena 

sedlovou střechou se sedlovými světlíky. Objekt má pravidelný obdélníkový půdorys. Jedná 

se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Hala má pravidelný obdélníkový půdorys. 

Maximální rozměry objektu jsou 58 x 29 metrů. 

 

Obrázek 12: Pohled na tribuny a ledovou plochu [13] 
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9.4 Technické vybavení důležité pro evakuaci 

 Mezi důležité technické vybavení multifunkční haly patří ozvučení haly, nouzové 

únikové osvětlení a ventilátory. Ozvučení haly je zajištěno pomocí rozhlasu, který je určen ke 

komunikaci s diváky a je ovládán z kabiny rozhlasu. Z hlediska evakuace je ozvučení haly 

vhodné pro koordinaci a řízení evakuace. 

 Nouzové únikové osvětlení slouží k orientaci osob při evakuaci a vzniku mimořádné 

události. Nouzové osvětlení musí být v provozu i při výpadku elektrické energie. 

 Ventilátory mohou v případě evakuace sloužit k odvětrávání zplodin hoření nebo 

jiných nebezpečných látek. 
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10 Důvody evakuace Multifunkční haly 

 V Multifunkční hale je riziko a úniku nebezpečné látky – čpavku, která se používá 

k chlazení ledové plochy. 

10.1 Únik nebezpečné látky (čpavku) 

V Multifunkční hale hrozí únik nebezpečné látky čpavku, který se používá k výrobě 

ledu. Množství čpavku používané k chlazení ledové plochy je menší, než je uvedeno v příloze 

zákona č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnou látkou. 

Bezpečnostním procedurám dané tímto zákonem, které by mohly zabránit ohrožení lidí, haly 

a stadiony nepodléhají. 

Čpavek řadíme mezi ekologicky nejšetrnější látky, ale pro lidský organismus  

je jedovatý. Při kontaktu s lidskou tkání hrozí riziko umrznutí a při koncentracích ve vzduchu 

větších než 15% je dokonce i výbušný. 

Popis technologie 

Chlazení ledových ploch se většinou provádí pomocí strojního kompresorového chlazení.  

V dnešní době se využívají dva způsoby chlazení ledových ploch.  

První způsob je systém přímého chlazení, kdy chladivo nejčastěji čpavek NH3  

je rozveden potrubím přímo v ledové ploše. Ledová plocha pak vlastně tvoří výparník 

chladicího zařízení.  Nevýhodou je velké množství chladiva - čpavku, především možnost 

jeho úniku do prostor, kde se vyskytuje velké množství lidí. V těchto prostorech potom musí 

být zajištěno dostatečné větrání pro případ úniku čpavku. Výhodou je jednoduchost a s tím 

související 

i vyšší účinnost chladicího systému. 

Druhým způsobem je systém nepřímého chlazení, kdy chladivo např. čpavek, je 

použito pouze v primárním okruhu vlastního kompresorového chlazení, jež je umístěno ve 

strojovně. Chlazení vlastní ledové plochy je pak zajištěno průtokem nemrznoucí kapaliny 

(roztokem ethylen-glykolu) v sekundárním okruhu. Potřebné množství chladiva  

je v tomto případě zhruba poloviční než u prvního způsobu. Strojovna chlazení musí být 

vybavena systémem havarijní ventilace a svým provedením musí splňovat náležitosti dle 

souvisejících norem a předpisů. 
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Obrázek 13: Schéma systému nepřímého chlazení ledové plochy [14] 

Teplo získané systémem zpětného získávání tepla z technologie chlazení ledové 

plochy je pak možno využít při vlastním provozu ledové plochy např. při rozpouštění ledu ve 

sněžné jámě, vytápění zázemí haly, ohřev teplé užitkové vody nebo při temperování podloží 

ledové plochy. 

10.2 Identifikace nebezpečné látky 

Tabulka 5: Identifikace nebezpečné látky (čpavku) [14] 

Název látky Čpavek 

Číslo CAS 7664-41-7 

EINECS číslo 231-635-3 

UN číslo 1005 

Chemický vzorec  NH3 

Symboly nebezpečnosti  T, N 

R-věty 10-23-34-50 

S-věty (1/2)9-16-26-36/37/39-45-61 

 

Údaje o nebezpečnosti 

 Působí žíravě na oči, kůži a dýchací orgány. Čpavek je toxický při vdechování a při 

styku s kůží vznikají omrzliny. Je vysoce toxický pro vodní organismy. 

  



35 
 

Pokyny pro první pomoc 

 Při nadýchání musíme postiženého dopravit na čerstvý vzduch, v případě bezvědomí 

zajistit základní životní funkce a zajistit příjezd lékaře. Při styku s kůží je potřeba odstranit 

zasažený oděv a zasažené místo důkladně omývat vodou minimálně 15 minut. Pokud dojde 

k zasažení očí, je nutné vymývat je 15 minut proudem vody a vyhledat lékařskou pomoc. Při 

požití této látky nesmíme vyvolávat zvracení, pouze vypláchneme ústa vodou a vyhledáme 

lékařskou pomoc. 

Opatření v případě úniku látky  

 V případě úniku látky je nutné zajistit dostatečné větrání. Nošení ochranných 

prostředků. Pro ochranu životního prostředí je důležité zamezit vniknutí do kanalizace  

a vodních toků. 

Zacházení 

 Neumisťovat do blízkosti zdrojů zapálení, zamezit vzniku elektrostatického výboje. 

Před zavedením plynu do zařízení je nutné toto zařízení odvzdušnit. 

Tabulka 6: Fyzikální a chemické vlastnosti látky[14] 

Barva Bezbarvý plyn 

Zápach Štiplavý  

Zápalná teplota 651 °C 

Explozní limity  Dolní 15 obj.% , Horní 28 obj. % 

Bod tání -77,7 °C 

Bod varu -33,4 °C 
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11 Bezpečnostní opatření 

 Bezpečností opatření lze definovat jako souhrn prostředků a opatření, kterými je 

prosazovaný požadovaný bezpečnostní stupeň. 

Únikové východy 

Multifunkční hala má celkem 4 únikové východy. Tyto východy nejsou nijak 

elektronicky zabezpečeny ani ovládány. V případě evakuace se o obsluhu těchto východů 

starají pořadatelé. 

Únikové cesty 

 Hala má k dispozici 4 únikové cesty. Jedná se o nechráněné únikové cesty, které 

vedou k východům na volné prostranství. Všechny úniková cesty jsou vybaveny nouzovým 

osvětlením a značkami pro evakuaci a únik osob. 

Nouzové únikové osvětlení 

Nouzové osvětlení zajišťuje bezpečnost lidí opouštějících prostor. Při výpadku 

elektrické energie musí být nouzové osvětlení stále v provozu. 

Značení únikových cest 

 Značení musí vyvést ohrožené osoby z nebezpečného prostoru na volné prostranství 

nebo do jiného bezpečného místa. Tyto značky jsou rozmístěny na všech únikových cestách  

v objektu. Značení musí upozornit unikající osoby na všechna nebezpečí, která mohou na 

únikových cestách hrozit. 
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12 Výpočet doby evakuace 

 Výpočet doby evaluace se provádí pro opuštění prostoru ohroženého mimořádnou 

událostí a pro opuštění celého objektu. Časy se stanovují podle nejdelší únikové cesty, 

nejužšího místa na únikové cestě a propustnosti vnějších dveří. 

 Předpokládaná doba evakuace osob zahrnuje únikovou cestu až po opuštění 

shromažďovacího prostoru (Multifunkční haly).  

 Podrobný výpočet předpokládané doby evakuace je podle ČSN 73 0831 přílohy B. 

Výpočet doby evakuace tribuny 

 Kapacita tribuny je 502 sedadel. Pro výpočet předpokládané doby evakuace pro 

tribunu se uvažuje s plně naplněnou kapacitou tribuny. Rozměr tribuny je 7 x 52 m.. 

Předpokládanou dobu evakuace určíme podle rovnice (17): 

   
       

  
 

   

    
  [min]         

kde 

   předpokládaná doba evakuace [min] 

   délka únikové cesty [m] 

   rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

  počet evakuovaných osob 

  součinitel podmínek evakuace  

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

  počet únikových pruhů  
 

Tabulka 7: Hodnoty součinitele „s“ [1] 

Hodnota součinitele „s“ 

Unikající osoby Nechráněná úniková cesta 

Schopné samostatného pohybu 1,0 

S omezenou schopností pohybu 1,5 

Neschopné samostatného pohybu 2,0 
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 Pro výpočet doby evakuace jsem si tribunu rozdělila do 8 sektorů. Sektory 2 – 7 jsou 

rozděleny na 4 stejné plochy. První a poslední pouze na dvě. Nejdříve budu počítat dobu 

evakuace pouze při pohybu nahoru a dolů po schodech a poté pohyb všech osob po rovině.  

Pohyb osob po schodech nahoru z 1. Sektoru 

První sektor je rozdělen na dvě části. V první části se nachází 18 osob, které půjdou  

po schodech nahoru. Plocha otvoru (uličky) má rozměr 0,6 x 3,5. Plocha, na které se vyskytují 

osoby je 3,2 x 3,5 

Hustota osob: 

  
 

 
 

  

                    
            [os.min

-1
] 

 

                [m.min
-1

]       (21) 

                         [m.min
-1

] 

                                       [os.min
-1

]    (22) 

kde 

Ku jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

  
 

  
   

  

     
                (23) 

s  součinitel podmínek evakuace 

Délka únikové cesty je 3,5 m. 

Dobu evakuace spočítáme podle vzorce: 

   
       

 
 

   

    
 

         

     
 

     

          
              (24) 

Doba evakuace po schodech nahoru bude trvat 1,06 minut.  

Pro všechny sektory bude výsledná doba evakuace stejná. 
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Pohyb osob po rovině po překonání schodů nahoru 

Předpokládáme, že všichni lidé se dostanou na rovinu ve stejnou chvíli. V polovině tribuny se 

nachází 2 únikové východy. První je pro sektory 1-4. Počet lidí, kteří vyjdou po schodech 

nahoru je 126 osob. Plocha otvoru (uličky) pro pohyb po rovině je 2x26 m. 

Hustota osob: 

  
 

 
 

   

                   
            [os.min

-1
] 

 

                  [m.min
-1

]       

                         [m.min
-1

] 

kde 

  rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

  hustota osob 
 

                                      [os.min
-1

]    

      

kde 

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

  
 

  
   

   

     
         

Délka únikové cesty je 26 m. 

   
       

 
 

   

    
 

        

     
 

        

          
      min 

Předpokládaná doba evakuace osob po rovině je 1,27 minut. 

Pro sektory 5-8 bude výpočet stejný. Počet osob i délka únikové cesty se nemění. Evakuované 

osoby půjdou k druhému východu, který se nachází hned vedle prvního. 
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Pohyb osob po schodech dolů 

Hustota osob je stejná jako při pohybu osob po schodech nahoru, tedy 0,76. 

                [m.min
-1

]       (24) 

                         [m.min
-1

] 

                                      [os.min
-1

] 

  
 

  
   

  

     
         

Délka únikové cesty po chodech dolů je 3,5 m. 

   
       

 
 

   

    
 

         

    
 

       

           
      min 

Předpokládaná doba evakuace osob po schodech nahoru je 1,05 minut.  

Pohyb osob po rovině po překonání schodů dolů 

Shoduje se s výpočtem pro pohyb osob po překonání schodů nahoru. Rozdíl jev délce únikové 

cesty, kde lu=52 m a počtu osob E=251. 

   
       

 
 

   

    
 

        

     
 

        

           
      min 

 

 

Obrázek 14: Směr úniku osob z tribuny [vlastní] 
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Předpokládejme, že všechny osoby v prvním až šestém sektoru se budou pohybovat po 

schodech nahoru. Počet osob pro pohyb po rovině je tedy 396.  Pro pohyb po schodech  

nahoru je to 72 osob. 

Hustota osob: 

  
 

 
 

   

                   
           [os.min

-1
] 

Otvor (ulička) má rozměr 0,6 x 3,5 

                [m.min
-1

]        

                         [m.min
-1

] 

                                       [os.min
-1

]     

  
 

  
   

  

     
                 

s  součinitel podmínek evakuace 

Délka únikové cesty je 26 m. 

Dobu evakuace spočítáme podle vzorce: 

   
       

 
 

   

    
 

        

     
 

     

             
               

Doba evakuace po schodech nahoru bude trvat 1,42 minut.  

Pohyb osob po rovině:  

Výpočet jsem provedla pro sektory 1 – 4, pro sektory 5 a 6 musím počítat s jinou délkou 

únikové cesty. Počet osob v sektoru 1- 4 je 252.  

Hustota osob: 

  
 

 
 

   

                   
            [os.min

-1
] 

 

                  [m.min
-1

]       

                         [m.min
-1

] 

kde 

  rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 
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  hustota osob 

 

                                       [os.min
-1

]    
     

  
 

  
   

   

     
         

Délka únikové cesty je 33 m. 

   
       

 
 

   

    
 

        

     
 

        

            
      [min] 

Předpokládaná doba evakuace osob po rovině je 1,38 minut. 

Výpočet doby evakuace pro sektory 5 a 6: 

Počet osob v těchto sektorech je 144 lidí.  

Hustota osob: 

  
 

 
 

   

                    
           [os.min

-1
] 

                  [m.min
-1

]       

                         [m.min
-1

] 

kde 

  rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

  hustota osob 
 

                                      [os.min
-1

]    
      

  
 

  
   

   

     
         

Délka únikové cesty je 13 m. 

   
       

 
 

   

    
 

        

     
 

        

           
          

Předpokládaná doba evakuace osob po rovině je 1,23 minut. 
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Výpočet doby evakuace ledové plochy 

 Kapacita ledové plochy je 150 lidí. Pro výpočet předpokládané doby evakuace počítá 

se zcela zaplněnou ledovou plochou. Rozměr ledové plochy je 55x 24 m.. 

Předpokládanou dobu evakuace určíme podle rovnice (17): 

   
       

  
 

   

    
  [min]         

kde 

   předpokládaná doba evakuace [min] 

   délka únikové cesty [m] 

   rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

  počet evakuovaných osob 

  součinitel podmínek evakuace  

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

  počet únikových pruhů  

 

Pohyb osob z ledové plochy 

                 [m.min
-1

]       (21) 

kde 

  rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

  hustota osob 
 

                        (22) 

kde 

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

 

  
   

 
  [os.m

-2
]         (23) 

Kde 

S plocha otvoru  [m
2
] 

  
          

        
        [os.m

-2
]  

Do rovnice (21) dosadíme vypočítanou hustotu osob. 

                           [m.min
-1

] 
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Vypočtené hodnoty hustoty osob a rychlosti pohybu osob dosadíme do rovnice (22): 

                           [os.min
-1

] 

Počet únikových pruhů rovnice (13): 

  
 

 
   

   

     
           

Vše dosadíme do rovnice (17): 

Délka únikové cesty po rovině je 55,5 m. 

   
       

  
 

   

    
 

          

     
 

          

           
      min 

 Předpokládaná doba evakuace osob z ledové plochy je 3,25 minut. 

 

Obrázek 15: Směr úniku z ledové plochy [vlastní] 
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13 Výpočet doby evakuace dle vlastního návrhu součinitele „s“  

 V předchozí kapitole jsem pro výpočet předpokládané doby evakuace použila 

normové hodnoty součinitele „s“, který stanovuje podmínky evakuace. Určuje nám, zda je 

člověk schopen samostatného pohybu. Norma [1] neřeší součinitel podmínek evakuace pro 

osoby unikající v ledních bruslích. V předchozím výpočtu se předpokládaná doba evakuace 

počítá s osobami s omezenou schopností pohybu.  

 Vlastní návrh výpočtu spočívá v navržení součinitele podmínek evakuace, který by 

řešil problém s unikajícími osobami na bruslích. Jedná se sice o osoby s omezenou schopností 

pohybu, ale nejsou tak omezeni jako například lidé s berlemi.  

 Hodnota mnou navrženého součinitele podmínek evakuace „s“ je 1,3. 

 

Výpočet doby evakuace ledové plochy 

   
       

  
 

   

    
  [min] (17) 

Pohyb osob z ledové plochy 

                 [m.min
-1

]       (21) 

kde 

  rychlost pohybu osob [m.min
-1

] 

  hustota osob 

 

                        (22) 

kde 

   jednotková kapacita únikového pruhu [os.min
-1

] 

 

  
   

 
  [os.m

-2
]         (23) 

  
         

     
        [os.m

-2
]  

Do rovnice (21) dosadíme vypočítanou hustotu osob. 

 

                           [m.min
-1

] 
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Vypočtené hodnoty hustoty osob a rychlosti pohybu osob dosadíme do rovnice (22): 

                            [os.min
-1

] 

Počet únikových pruhů rovnice (13): 

  
 

 
   

   

     
           

Vše dosadíme do rovnice (17): 

Délka únikové cesty rovině je 55,5 m. 

   
       

  
 

   

    
 

          

     
 

          

          
      [min] 

 Předpokládaná doba evakuace osob z ledové plochy nahoru je 3,26 minut. 
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14 Shrnutí výpočtu 

Výpočet pravděpodobné doby evakuace jsem provedla jak pro tribunu, tak pro 

ledovou plochu. Tribunu jsem si rozdělila do 8 sektorů. Vzhledem k tomu, že sektory jsou 

rozměrově stejné, nebylo třeba počítat dobu evakuace pro každý sektor zvlášť. Výpočet jsem 

provedla pro dvě varianty evakuace. U prvního výpočtu jsem se zaměřila na pohyb osob 

přesně podle šipek, označující směr úniku. Osobám, které poběží po schodech nahoru, bude 

evakuace trvat 2,32 minut. Po schodech dolů je pak tento čas 3,68 minut. Je to dáno delší 

únikovou cestou. V druhé variantě výpočtu pravděpodobné doby evakuace osob jsem  

se zaměřila na pravděpodobnější průběh pohybu osob, vzhledem k tomu, že spousta lidí 

reaguje instinktivně a neřídí se značkami označující směr úniku. Předpokládala jsem, že 

osoby nacházející se v sektorech 1 – 6 se budou při evakuaci pohybovat pouze po schodech 

nahoru. Sektory 1 – 4 mají jeden únikový východ. Pravděpodobná doby evakuace je tedy 

2,8 minut. Osobám v sektoru 5 a 6 bude evakuace trvat 2,65 minut.  Obě varianty mají 

dostačující pravděpodobnou dobu evakuace.  

Výpočet evakuace osob z ledové plochy jsem nejprve provedla podle normových 

hodnot součinitele „s“, a poté podle vlastního návrhu tohoto součinitele. Evakuované osoby 

se pohybují na ledních bruslích, proto normová hodnota součinitele „s“ je pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. Doba evakuace tedy činila 3,25 minut.  

 Jelikož normový součinitel „s“ pro osoby s omezenou schopností pohybu je spíše pro 

osoby pohybující se například s berlemi, navrhla jsem si vlastní hodnotu tohoto součinitele.  

Doba evakuace z ledové plochy činila 3,26 minut.  

 Pravděpodobná doba evakuace se tedy žádným výrazným způsobem nezměnila. 

Tabulka 8: Pravděpodobná doba evakuace 

Pohyb osob Počet osob 1. Varianta výpočtu Celková doba 

Po schodech nahoru 18 1,05 
2,32 

Po rovině 126 1,27 

Po schodech dolů 18 1,05 

3,68 

Po rovině 251 2,63 
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Tabulka 9: Pravděpodobná doba evakuace 

Pohyb osob Počet osob 
2. Varianta 

výpočtu 

Celková 

doba 

Po schodech nahoru 36 1,42 
2,8 

Po rovině 252 1,38 

Po schodech nahoru 

(jiné východové dveře) 
144 1,23 2,65 

 

Tabulka 10: Pravděpodobná doba evakuace ledové plochy 

Počet osob Hodnota součinitele 

„s“  

Pravděpodobná doba 

evakuace 

150 
1,5 3,25 

1,3 3,26 
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15 Závěr  

 Evakuace je velmi složitý děj, který je ovlivňován mnoha faktory znemožňujícími 

bezproblémový průběh celého evakuačního procesu. Mezi tyto činitele patří například 

nedostatečná obeznámenost s objektem anebo panické chování. Pro rychlou a efektivní 

evakuaci má klíčový význam správné navržení únikových cest. Velký význam má také 

evakuační plán, který musí být umístěn na viditelném místě a musí být srozumitelný pro 

unikající osoby.  

 Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve se zabývá uvedením  

do problematiky evakuace. Vysvětluje základní pojmy vztahující se k evakuaci. Dále blíže 

seznamuje se shromažďovacími prostory a jejich rozdělením. Na to navazuje popis těchto 

prostorů. Charakteristika stavebních konstrukcí, požárních úseků a únikových cest. Je zde 

uveden  podrobný popis základních činitelů, kteří ovlivňují bezproblémový průběh evakuace 

osob. Velmi důležité je správné dimenzování únikových cest a východů, správná délka a šířka 

může urychlit samotný proces evakuace. 

 Praktické část práce je zaměřená na výpočet pravděpodobné doby evakuace. K tomuto 

účelu byla vybraná Multifunkční hala v Ostravě – Zábřehu. Její charakteristika a realizované 

podmínky pro evakuaci jsou popsány v kapitole 9. Předpokládaný důvod k evakuaci je únik 

nebezpečné látky (čpavku), která se používá k chlazení ledové plochy nebo vznik požáru. 

Prověřením bezpečnostních opatření bylo zjištěno, že hala je vybavena 4 únikovými cestami, 

které jsou označeny a osvětleny dle platných předpisů.  

Při řešení evakuace osob z objektu lze poukázat na několik nedostatků. Evakuační plán 

haly lze lehce přehlédnout, prakticky splývá se stěnou. Únikové východy nejsou ovládány 

elektronicky, jejich otevření provádí pořadatelé. Vzhledem k tomu, že únikové východy jsou 

uzamčeny kladkou, například při pořádaní veřejného bruslení, jejich otevření by při 

probíhající evakuaci bylo zcela nemožné. Toto je v rozporu vyhláškou č. 246/2001 Sb.,  

o požární prevenci. 

Výpočtem ověřená evakuace osob z objektu by proběhla v čase, kdy se předpokládá, 

že osoby nebudou ohroženy. Aby byl průběh této evakuace úspěšný, je vždy potřeba zajistit 

odemčení únikových východů. 
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]  Plocha na osobu 

hs  [m]   Světlá výška posuzovaného prostoru 

Ku  [os.min
-1

]  Jednotková kapacita únikového pruhu 

l  [m]   Délka proudu  

lu  [m]   Délka únikové cesty 

s  [-]   Součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

S  [m
2
]   Plocha 

te  [min]   Doba do zaplnění kouře a zplodin hoření 

u  [-]   Počet únikových pruhů 
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