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Anotace 

ADÁMEK, Ivo. Rychlost pohybu osob při evakuaci, Diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008 

Klíčová slova: evakuace, rychlost pohybu, modelování evakuace osob 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou určování rychlosti pohybu osob při evakuaci. 

V úvodu práce jsou popsány základní principy fungování softwaru pro modelování evakuace. 

Následuje přehled faktorů, ovlivňujících rychlost pohybu osob při evakuaci. V této části je 

uveden i přístup ostatních autorů k problematice pohybu osob v proudu. Dále je v této práci 

popsán systém dimenzování únikových cest. V závěru celé práce je představen a vyhodnocen 

experiment pro stanovení hodnot rychlosti osob při evakuaci. 

Anotation 

 ADÁMEK, Ivo. The Evacuee’s Speed of Movement, Diploma work. Ostrava: VSB – 

Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2008 

Keyword: evacuation, speed of movement, evacuation modeling 

This thesis explores the difficult task of measurement of speed of movement by people 

during evacuation. In the introduction this work describes the basic principles for evacuation 

models using computer software. The next section continues with overlooking of factors 

impacting on the evacuation egress time. In this section is also listed a number of approaches 

by other authors exploring the topic of people’s movement in flow. Further this work 

describes a methodology used for determining the capacity of evacuation routes. In 

conclusion of this work is evaluation of an experiment for calculating the speed of movement 

by people during evacuation. 
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1. Úvod 

Výzkumné práce na poli evakuace osob z objektů se provádějí již více než 70 let. Od 

té doby již byla provedena řada experimentů a výzkumů, jejichž výsledkem jsou vzorce a 

rovnice, podle kterých bychom měli být schopni vypočítat pohyb osob při evakuaci. Některé 

z těchto vzorců jsou značně zjednodušené tak, aby se dalo co nejsnáze dojít k výsledku. 

Existují však i matematické vztahy, které je nutno řešit za pomoci výpočetní techniky. V 

dnešní době již existuje celá řada programů pro modelování pohybu osob při úniku z objektu. 

Důležité však je, abychom tyto modely dokázali správně používat. Při nevhodně 

zvolených vstupních hodnotách můžeme získat výsledek, který se bude od reality zásadně 

lišit. Přitom hlavním úkolem těchto modelů by dle mne měla být co nejvěrnější simulace 

reálné situace. Právě proto by měla být věnována dostatečná pozornost hodnotám, se kterými 

dané modely pracují.  

V rámci této diplomové práce bych chtěl upozornit na nevhodně volené vstupní 

hodnoty pro modelování, navrhnout postup pro získání adekvátních hodnot a realizovat 

experiment s cílem zjištění hodnoty rychlosti pohybu osob s omezenou schopností pohybu. 
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2. Rešerše 

Při zpracovávání této diplomové práce jsem narazil na několik zdrojů, zabývajících se 

problematikou pohybu osob v proudu a modelováním evakuace osob. Zdroj, který by uváděl 

různé hodnoty rychlosti pohybu proudu osob podle jeho složení a vnějších podmínek, nebo 

podrobnosti o prováděných experimentech většího rozsahu, jsem však nenalezl. Proto 

v následující části uvedu rešerši těch dokumentů, se kterými jsem při tvorbě této práce přišel 

do styku. 

GWYNNE, S. aj. An investigation of the aspect of occupant behavior required for evacuation 

modeling. Journal of applied fire science. 1998-99. Svazek 8 (1), strany 19-59. 

V tomto článku jsou uvedeny faktory, působící na člověka během evakuace, a dále je 

zde uveden přehled řešení pohybu proudů osob, dle několika vědců. V závěru článku je také 

podrobněji popsán vliv zakouření na pohyb osob. 

STILL, G.K. Crowd Dynamics Ltd. [online] 26. 3. 2006. [citace: 20. 4. 2008.] dostupný z 

http://www.crowddynamics.com/. 

Na těchto internetových stránkách řeší autor problematiku pohybu osob v proudech a 

jejich následnou počítačovou simulaci. Nalezneme zde i srovnání výsledků výzkumu 

některých vědců, zabývajících se podobnými tématy. V tomto případě je však spíše pohyb 

osob po ulici a při velkých shromažďovacích akcích, než při úniku osob. 

KULIGOWSKI, E.D. a PEACOCK, R.D. A review of building evacuation models. NIST 

Technical note 1471. 2005. Dostupný z http://fire.nist.gov/bfrlpubs/ 

Tento dokument vzájemně porovnává třicet modelů pro simulaci pohybu osob. 

V úvodu autoři vysvětlují různé principy, na nichž jednotlivé modely pracují. Dále je zde 

uvedeno srovnání těchto modelů, právě na základě uvedených principů modelace. V další 

části jsou pak jednotlivé modely blíže představeny. U některých modelů se tak dá zjistit 

s jakými hodnotami, nebo podle jakých rovnic a vztahů pracují. 

  



3 

 

FOLWARCZNY, L. a POKORNÝ, J. Evakuace osob. Ostrava: SPBI, 2006. ISBN: 80-86634-

92-2. 

Evakuace osob je asi jedinou českou publikací, v níž lze najít některé vztahy a 

hodnoty týkající se pohybu osob při evakuaci. Pro podrobnější informace je však třeba 

nahlédnout do původní literatury. 

SCHIELDS, T.J., DUNLOP, K.E. a SILCOCK, G.W.H. Escape of disabled people from fire. 

Watford: Construction research communications Ltd. 1996. ISBN: 1 86081 067 5. 

 Autoři této publikace v ní prezentují výsledky svých experimentů s invalidními 

osobami. Navíc zde nalezneme podrobný popis provádění jednotlivých měření. Nejedná se 

však o měření pohybu proudu osob, ale pouze jednotlivců. Některá měření však probíhala 

s malým počtem osob, proto je nelze brát za zcela směrodatné. 

Jak jsem již uvedl na začátku, nenalezl jsem zdroj, který by uváděl komplexnější 

výsledky měření dané problematiky. Navíc u množství udávaných hodnot v jednotlivých 

publikacích není možno zjistit, za jakých podmínek byly získány.  
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3. Využití počítačových modelů pro simulaci evakuace 

V dnešní době existují již více než tři desítky počítačových modelů simulujících pohyb 

osob. Jednotlivé modely se od sebe navzájem liší podle řady kritérií. Abychom opravdu 

dosáhli výsledku, který očekáváme, je nutné zvolit správný modelační program. Pro 

pochopení, jak jednotlivé modely pracují, jsem na základě [4] provedl následující rozdělení 

modelů dle jednotlivých kritérií. U každého rozdělení navíc uvádím, kterou možnost považuji 

za nejoptimálnější pro věrnou simulaci úniku osob z objektu. 

Modely pro simulaci evakuace lze rozdělit: 

Dle způsobu modelování na: 

• modelování na základě chování člověka: tento způsob klade důraz na chování člověka 

a počítá s možností vlastních rozhodnutí daných osob. 

• modelování prostého pohybu osob: u těchto modelů jde především o modelování 

pohybu, nikoli o chování osob. Využívají se především pro zjištění míst, kde by mohly 

vznikat zácpy a fronty. 

• modelování kombinované, kdy je důraz kladen především na pohyb, ale jednotlivým 

osobám lze zadat některé charakteristické rysy chování (např. reakci na kouř, 

rozhodovací čas, předbíhání ostatních…). 

Pro nejvěrnější modelování reálné situace jsou dle mne nejvhodnější modely 

kombinující pohyb a individuální chování osob, neboť jen při implementaci hlavních rysů 

chování jednotlivce do výpočtu jeho pohybu se můžeme přiblížit skutečnosti. 

Dle možnosti užití 

Ne všechny modely totiž dokážou simulovat jakoukoli situaci. Některé mohou být 

určeny jen pro daný druh objektu (budovy pro bydlení, administrativní budovy, nízké budovy 

apod.). 

Dle plynulosti pohybu osob na: 

• modely pracující s jemnou sítí buněk, kde každá buňka představuje určitou 

podlahovou plochu (např. 0,4x0,4m), a osoby se přemisťují z jedné buňky do druhé. 

• modely pracující s hrubou sítí buněk, kdy jedna buňka představuje místnost, chodbu, 

schodiště apod. 

• modely umožňující plynulý pohyb budovou z jednoho místa na druhé. 
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Je zřejmé, že modely využívající hrubou síť buněk nám nemohou poskytnout 

informace o přesnějším rozmístění osob v dané buňce a tím jsou pro věrnou simulaci 

prakticky nepoužitelné. Modely využívající jemnou síť buněk budou sice přesnější, ale pohyb 

u nich probíhá skokově a tedy také nejsou nejideálnějším řešením, pokud chceme dosáhnout 

věrné simulace. 

Dle vztahu model/osoba 

Jsou dvě možnosti, jak modely pracují s osobami. Buď model vnímá osoby jako 

ucelenou skupinu, nebo jako jednotlivce. Při individuálním přístupu má tak uživatel možnost 

sledovat konkrétní hodnoty a pozice jednotlivce během simulace, což je výhodnější. 

Stejně tak existují dvě metody, jakými modelované osoby vnímají prostředí, ve kterém 

se vyskytují. První metoda počítá s tím, že unikající osoby ihned ví, kudy a jak se mají 

evakuovat. Naproti tomu druhá metoda může počítat s různými reakcemi osob. Jejich chování 

a volby únikové trasy je pak závislé například na tom jak se v budově vyznají, jak se zachová 

obslužný personál apod. I zde je pro hodnověrnější simulaci lepší variantou individuální 

přístup. 

Dle chování osob na: 

• modely nevyužívající chování osob (viz výše). 

• modely využívající implicitně nastaveného chování osob, kdy se osoba chová 

nastaveným způsobem po celou dobu evakuace. 

• modely s podmíněným chováním osob, kdy je toto chování vynuceno nějakou 

podmínkou (např. pokud se osoba dostane do kontaktu s kouřem, změní směr pohybu). 

• modely s umělou inteligencí osob, kdy by modelované osoby měli „uvažovat“ jako 

lidé. 

• pravděpodobnostní modely, které řídí rozhodování a chování osob na základě 

pravděpodobnosti vycházející ze statistik. 

Pokud by nějaký model dokázal hodnověrně simulovat chování osob, byl by pro 

přiblížení se skutečné situaci ideální. Vytvoření umělé inteligence pro tyto modely však jistě 

není jednoduchou záležitostí a proto bych dal raději přednost kombinaci podmíněného 

chování osob s pravděpodobnostním modelem. 
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Dle simulace pohybu jednotlivce a proudu osob na: 

• modely u nichž se jednotlivé parametry pohybu vypočtou z hustoty osob. Tyto modely 

používají vztahy a hodnoty stanovené při výzkumu a experimentech. Nejčastěji jsou 

přitom používány hodnoty prezentované v pracích pana Fruina, Paulse a dvojice 

Predtechenskii a Milinskii. 

• modely umožňující ručně zadat vstupní hodnoty rychlosti, proudu i hustoty pro 

jednotlivé prostory. 

• modely využívající hodnotu minimální odstupové vzdálenosti, kdy je kolem každé 

osoby vytvořen kruh daného rozměru, a osoba se pohybuje tak, aby byl tento kruh 

vždy prázdný (nevyskytovala se v něm jiná osoba či překážka). Tímto je jednak 

definována odstupová vzdálenost od zdí, ale i maximální možná hustota proudu osob. 

• modely zabraňující užití jedné buňky více osobami. Osoby se tak mohou pohnout až 

v případě že se uvolní buňka před nimi. Na velikosti buňky pak tedy závisí maximální 

hustota proudu. 

Existují i další méně používané způsoby pro simulaci pohybu osob, ale ty se dle mého 

názoru nedají pro simulaci skutečné situace použít. Z výše uvedených způsobů bych 

preferoval výpočet jednotlivých parametrů pohybu z hustoty osob. Je však třeba zajistit 

taková vstupní data, která se co nejvíce blíží skutečnému pohybu při evakuaci, což se o 

výsledcích některých výše jmenovaných říci nedá. 

Dle použití dat o šíření požáru na: 

• modely, které s těmito daty nepracují. Tyto lze použít pro simulaci evakuace po 

cestách, které nebudou požárem zasaženy, ani ovlivněny. 

• modely využívající výstupní data programů pro simulaci šíření tepla a kouře při 

požáru. 

• modely mající vlastní simulační program pro šíření tepla a kouře. 

• modely u nichž lze tyto hodnoty zadat ručně 

Pro modelování skutečné situace jsou data o vzniklém požáru důležitá, proto je 

vhodné použít software s vlastním výpočetním programem, případně data přenášet z externího 

modelu. 
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Dle možnosti vložení nákresů objektu z externího souboru 

 Možnosti jsou zde jen dvě, buď toto model umožňuje, nebo ne. Pokud nám 

software tuto možnost nabízí, znamená to pro nás hlavně úsporu času. Navíc tak nemůže dojít 

k chybě, jako při zadávání dat ručně. 

Dle vizuálního výstupu 

 Existují modely, které jsou schopny své výsledky vizuálně zobrazit ve 

dvojrozměrné, případně trojrozměrné podobě. Jsou však i takové, které poskytují pouze 

textový výpis dat. Lepším volbou je v tomto případě samozřejmě software, který vizualizaci 

podporuje. 

Dle ověření výsledků 

 Model, jehož výstupní data nebyla při vývoji s ničím porovnána, nelze 

pokládat za spolehlivý. Proto se výsledky simulačních programů srovnávají s jinými 

materiály. Těmi nejčastěji jsou: 

• legislativní a normové požadavky 

• provedené evakuační cvičení, nebo jiný podobný experiment 

• výsledky starších experimentů 

• jiné evakuační modely 

S normovými požadavky lze srovnávat pouze v případě, že chceme určit, zda jim 

objekt vyhovuje, avšak hodnoty v normách jsou většinou silně na straně bezpečnosti a 

skutečná evakuace by měla být rychlejší. Za nejlepší považuji srovnání s provedeným 

evakuačním cvičením, případně s hodnotami zjištěnými při skutečné evakuaci. 

Tolik tedy k rozdělení modelů dle jednotlivých kritérií. Z třiceti simulačních programů 

uváděných v [4] jsem se na základě jejich možností pokusil vybrat tři, se kterými se dle mne 

dá co nejvíce přiblížit reálné situaci. Těmito modely jsou CRISP, ASERI a GridFlow. Žádný 

z nich však není ideálním ve všech směrech. Hodnocení těchto modelů ale není předmětem 

mé práce, proto se jimi nebudu hlouběji zabývat. 
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4. Faktory ovlivňující rychlost pohybu osob při evakuaci 

V této kapitole se budu věnovat faktorům, které ovlivní rychlost pohybů jednotlivců, 

ale i proudu osob při evakuaci. Čím více těchto faktorů dokážeme změřit a následně 

implementovat do simulačních programů, tím hodnověrnějších výsledků budeme schopni 

dosáhnout. Důležité je také oddělit, kdy se ještě jedná o pohyb jednotlivce, a kdy už jde o 

pohyb proudu osob. V první části této kapitoly se budu zabývat pohybem jednotlivce, níže 

pak problematikou pohybu proudu osob. 

Faktory, které ovlivní rychlost pohybu jednotlivců v prostorách zasažených, či 

ohrožených požárem jsem si rozdělil do dvou skupin: 

1) faktory obecné (např. fyzický stav osob, charakter únikové cesty, znalost prostoru) 

2) faktory bezprostředně spojené s požárem (např. plameny, teplo, kouř) 

Zatímco obecné faktory ovlivňují rychlost pohybu osob neustále, ty spojené s požárem 

se projeví právě až při vzniku požáru.  

4.1. Faktory obecné 

4.1.1. Fyzická kondice  

Fyzická kondice člověka dle mne sama o sobě závisí na několika dalších faktorech, 

kterými jsou:  

Věk 

Fyzická kondice u člověka v mládí stoupá, až dosáhne svého vrcholu a postupem času 

začne opět klesat. Na následujícím obrázku je znázorněna závislost rychlosti pohybu 

osob na věku a pohlaví, tak jak ji vyjádřil výzkumný tým pana Anda [4]. Stejnou 

tendenci bude mít i křivka vyjadřující závislost fyzické kondice na věku. 
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Obr. 1 – Závislost rychlosti pohybu osob na věku 

překresleno z původního obrázku [4] 

Jak je z obrázku patrné, člověk dosahuje maximálních hodnot rychlosti (a tedy i 

fyzické kondice) v rozmezí 13 – 28 let, a úplného maxima ve věku 20 let. 

Pohlaví 

Muži dosahují větší síly a fyzické kondice než ženy, jak je vidět i na předešlém 

obrázku, a proto je pohlaví jednoznačným faktorem, který fyzickou kondici ovlivní. 

Trénovanost 

Je zřejmé, že člověk trénovaný (např. sportovec) bude mít větší fyzikou kondici, než 

člověk, který se sportu nebo posilování nevěnuje. 

Denní doba 

Ta má na aktuální fyzickou kondici nesporný vliv, protože je rozdíl, jestli je ráno a 

člověk je vyspaný a odpočinutý, nebo je večer a dochází již k únavě. Popřípadě je-li 

noc a je člověk vzbuzen, chvíli trvá než se organismus „nastartuje“. 

Vykonávaná činnost 

Fyzická kondice bude záviset rovněž na činnosti, která byla vykonávána před 

zahájením evakuace. Snížení způsobuje například těžká práce a sportovní aktivita. 
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Toto jsou dle mého mínění hlavní faktory, ovlivňující fyzickou kondici člověka. 

Jedním z dalších faktorů je bezesporu i zdravotní stav, tím se však zabývám níže. Fyzická 

kondice ovlivní jak maximální rychlost pohybu, tak například nutnost přestávek, jejich počet 

a délku. 

4.1.2. Rozměry osob 

Rozměrem osoby myslím hlavně jeho výšku a váhu. Čím vyšší člověk, tím delší krok 

a potažmo i rychlejší pohyb. Naopak čím těžší člověk, tím pomalejší pohyb. Rozměry osob 

hrají roli také při výpočtu pohybu osob v proudu (viz níže). 

4.1.3. Zdravotní stav 

Osoby bez postižení 

Těmito osobami mám na mysli osoby bez dlouhodobých zdravotních problémů. 

Zpomalujícím faktorem u těchto osob můžou být krátkodobé zdravotní problémy, jako 

například horečka, které negativně ovlivní jejich rychlost a vytrvalost při fyzické aktivitě. 

Osoby zdravotně postižené 

Tyto osoby jsem si rozdělil do několika kategorií, podle druhu jejich postižení na 

osoby: 

a) pohybově postižené – pod pojmem pohybově postižených osob mám na mysli hlavně 

osoby s postižením dolních končetin. Tito lidé se budou pohybovat jinou rychlostí než 

osoby bez pohybového postižení. Obtížnější či zcela nezvládnutelné pro ně může být 

překonání schodů či ramp na únikových cestách. 

b) neobratné – tito lidé se mohou pohybovat stejnou rychlostí jako ostatní, ale například 

otevření dveří jim může dělat značné problémy 

c) zrakově postižené – rychlost takto postižených osob je oproti osobám bez tohoto 

postižení malá až nulová, záleží na míře postižení 

d) sluchově postižené – největším problémem u těchto osob je jejich vyrozumění o 

vzniklém nebezpečí a komunikace s nimi. Co se týče rychlosti pohybu, nemá jejich 

postižení vliv. 
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Ve vztahu k rychlosti pohybu osob můžeme výše uvedené skupiny rozdělit ještě na 

jednotlivé podskupiny: 

ad a) na osoby pohybující se: 

- na elektrickém invalidním vozíku  

- na manuálním invalidním vozíku  

- s podpažními berlemi  

- s francouzskými holemi  

- pomocí chodícího rámu  

Rychlost pohybu bude pro jednotlivé skupiny různá, záviset bude samozřejmě i na 

dalších zmiňovaných faktorech. Součástí této práce je i měření rychlosti pohybu osob 

za pomoci manuálního invalidního vozíku a francouzských holí (viz. níže). 

ad c) na osoby: 

- lehce zrakově postižené 

- těžce zrakově postižené a slepé 

Míra postižení se přímo projeví na rychlosti pohybu a orientaci v prostoru. Těžce 

zrakově postižené a slepé osoby se bez cizí pomoci nedokážou v neznámém prostředí 

vůbec pohybovat. 

4.1.4. Charakter únikových tras 

Je zřejmé, že čím méně bude na únikové trase překážek, tím rychleji se po ní budou 

osoby pohybovat. To že únikové cesty mají být trvale volným komunikačním prostorem je 

definováno v příslušných normách [8], [9] (viz níže), ovšem za překážky považuji i místa, na 

nichž dochází ke zpomalení pohybu osob. Takovými místy jsou např.: 

- schody  

- rampy 

- dveře 

- zúžení trasy 

- křížení tras 

- slučování tras 

- místa, v nichž dochází ke změně směru pohybu osob (zatáčky, obrátky) 
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Délka únikové trasy je dalším s faktorů ovlivňujícím rychlost pohybu osob, neboť 

s přibývající délkou bude tato klesat. Všechny únikové trasy je třeba udržovat průchodné, jak 

již bylo zmíněno, a je třeba zajistit otevření všech únikových východů v době evakuace. 

4.1.5. Znalost prostoru 

Znalost prostoru ze kterého osoby provádějí evakuaci je rovněž podstatným faktorem 

ovlivňujícím její rychlost. Pokud se osoby ocitnou v neznámém prostředí (např. hotel, 

administrativní budovy, nákupní centra), budou se pravděpodobně pokoušet opustit objekt po 

stejné trase, jakou se dostali dovnitř, neboť nebudou znát jiné možnosti úniku. Na druhou 

stranu pokud půjde o evakuaci ze známého prostředí (byt, práce, škola…) bude většina osob 

znát více možností, jak objekt opustit. Čím lépe se osoby v daném prostředí vyznají, tím 

rychleji ho dokážou opustit i za nepříznivých podmínek, kterými jsou např. snížená 

viditelnost či nemožnost použití některých prostor k úniku vlivem šíření požáru. 

4.1.6. Snížená viditelnost 

Snížení viditelnosti nemusí nutně souviset s vývinem kouře u požáru a s mírou 

zakouření. Viditelnost může být zhoršena například díky nefunkčnímu osvětlení. Pak záleží 

na osvětlení prostoru venkovním světlem, tedy i na denní a roční době. Snížená viditelnost 

nesporně ovlivňuje rychlost pohybu osob. Čím menší bude, tím pomaleji se budou osoby 

pohybovat. Jak moc bude rychlost pohybu omezena je však individuální. Velkou roli zde 

hraje i znalost prostředí. Čím lépe unikající osoby prostor znají, tím rychleji se mohou 

pohybovat.  

U osob zrakově postižených záleží na míře jejich postižení, ale lze předpokládat, že 

snížení viditelnosti jim způsobí větší obtíže než lidem bez tohoto postižení. U osob zcela 

slepých pak lze předpokládat, že snížená viditelnost rychlost jejich pohybu vůbec neovlivní. 
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4.1.7. Znalosti a zkušenosti 

Osoby s teoretickými nebo praktickými znalostmi v oblastech požární ochrany, 

evakuace, šíření požárů, či požárně bezpečnostních zařízení se budou chovat rozvážněji a 

zkušeněji než osoby bez těchto znalostí a zkušeností. Jedná se například o: 

- hasiče (ať už profesionální či dobrovolné) 

- studenty škol zaměřených na požární ochranu 

- pracovníky firem na úseku požární ochrany 

- osoby prošlé školením, či cvičením se zaměřením na požární ochranu, nebo evakuaci 

4.2. Faktory bezprostředně spojené s požárem 

4.2.1. Hoření 

Jedná se o chemickou reakci spojenou s uvolňováním tepla a vyzařováním světla. 

Proces hoření je navíc doprovázen vznikem kouře. Jak plameny a teplo, tak i kouř výrazným 

způsobem ovlivňují rychlost pohybu osob v daném prostoru. Nejen že mohou způsobit 

zpomalení pohybu osob, ale mohou ho i zcela zastavit. Navíc se při této reakci spotřebovává 

vzdušný kyslík, což má společně s šířením kouře za následek postupné utlumování životních 

funkcí člověka a může vést až ke smrti. 

Plameny 

Plameny jakožto světelný projev hoření jsou sice spojeny s vývinem tepla, ale mají za 

následek hlavně jakýsi psychický blok. Pokud by měl člověk například projít mezi hořícím 

nábytkem, nebo po prázdné chodbě, kde by na něj působil stejný tepelný tok, vybere si 

prázdnou chodbu. Pokud člověk vidí plameny, už z dálky uvažuje jestli bude pokračovat 

stejným směrem. Zatímco při působení tepla se pro návrat rozhodne, až v momentě kdy se mu 

toto teplo zdá nesnesitelné. 

Teplo 

Teplo je dalším neodmyslitelným projevem hoření. Na rozdíl od dalších projevů 

hoření jakými jsou plameny a kouř nemůžeme teplo vidět. O jeho přítomnosti se tak dozvíme 

až v momentě, kdy jsme mu přímo vystaveni. To má své klady i zápory. Kladem je možnost 

zjištění nebezpečí i bez vizuálního kontaktu, čehož v praxi často využívají i samotní hasiči. 

K tomu může dojít například při hoření v uzavřené místnosti, kdy plameny ani spaliny ještě 



14 

 

nebudou unikat mimo tuto místnost, ale zvýšený tepelný tok skrz dveře nás upozorní na 

možné nebezpečí.  

Experimentálně byly zjištěny a stanoveny účinky tepelného toku na člověka. Obecně 

lze říci, že čím vyšší je hodnota tepelného toku, tím kratší dobu může být člověk exponován, 

aniž by pociťoval bolest, nebo aby docházelo k jeho popálení. Byla přitom stanovena i 

hodnota tepelného toku, jíž ještě může být člověk vystaven libovolně dlouho a hodnota, které 

smí být vystaven jen velice krátkodobě. Tyto hodnoty se využívají hlavně při projektování 

únikových cest. 

Kouř 

Kouř je dispersní aerosol, v němž jsou zastoupeny látky ve všech třech skupenstvích, 

tedy plyny, tuhé části i kapaliny. Poměr zastoupení a množství jednotlivých látek v kouři je 

dáno chemickým složením hořlavého materiálu a podmínkami hoření[nauka o materiálu] 

Hlavními faktory ohrožení unikajících osob kouřem jsou: 

a) Snížená viditelnost 

Snížená viditelnost je dána pohlcováním či odrážením světla v kouři. Některé fotony 

jsou pohlcené na pevných částech kouře, přičemž jejich energie se přemění na teplo, jiné jsou 

odraženy či rozptýleny na kapalných částech [nom]. To má za následek proniknutí jen části 

původního světla skrz kouř. Mluvíme o tzv. optické hustotě kouře. Čím je tato hustota větší, 

tím méně světla kouřem pronikne a je tak menší viditelnost. Snížená viditelnost má za 

následek zhoršenou orientaci v prostoru, což postihne zvláště osoby v neznámém prostoru 

b) Toxicita kouře 

Toxicita kouře je dána především složením hořlavých látek. Většina organických i 

anorganických hořlavin je tvořena uhlíkem, vodíkem, sírou, dusíkem nebo fosforem. Spaliny 

těchto hořlavých hmot pak obsahují oxidy daných prvků, jakými jsou oxid uhelnatý, oxid 

uhličitý, oxid siřičitý, oxidy fosforečný a fosforitý. Následkem pyrolýzy při procesu hoření 

vznikají například uhlovodíky, kyanovodík, sirouhlík nebo oxidy dusičitý a dusnatý. Většina 

vzniklých látek je toxická a působí negativně na lidský organismus [nom]. Vdechnutí kouře 

má tedy za následek vstřebávání toxických látek do organismu. Záleží také na promíchání 

kouře s čerstvým vzduchem, neboť při nedostatku kyslíku dochází k udušení osob. Udušení a 

otrava kouřem jsou v současné době příčinou většiny úmrtí při požárech [2]. 
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c) Transport tepla 

Prostřednictvím kouře je transportována část tepla vznikajícího při hoření. To může 

mít za následek rozšíření požáru do míst, kterými se kouř šíří. Samotné teplo pak má 

negativní vliv na lidský organismus. 

Vzhledem ke kumulaci všech tří faktorů je kouř velice nebezpečný a může tvořit 

značnou překážku pro unikající osoby. Navíc se často při evakuaci osob z prostorů či objektů, 

v nichž dochází k hoření, nelze přímému styku s kouřem vyhnout. Oproti dřívější představě, 

že při styku unikajících osob s kouřem dojde k vyhledání jiné únikové cesty, byl zjištěn opak. 

Výzkumy z posledních let dokazují, že téměř 60% osob v bytových domech po kontaktu 

s kouřem pokračovalo dále v evakuaci zvolenou únikovou cestou bez ohledu na přítomnost 

kouře [2]. Tak vysoké číslo je pravděpodobně dáno tím, že evakuace byla prováděna 

z prostor, které unikající osoby dobře znají. Velkou roli zde hraje jakási ochota osob unikat 

přes zakouřené prostředí. Ta je ryze individuální a záleží mimo jiné na fyzické zdatnosti a 

pohybových možnostech jedince, viditelnosti, znalosti prostor, psychickém stavu atd. Mnozí 

lidé však své schopnosti přecení a přespříliš tak riskují. 

Závislost mezi minimální hodnotou viditelnosti a procentuálním zastoupením 

populace schopné evakuace je znázorněna v následující tabulce [2].  

Viditelnost 
[m] 

Procentuální zastoupení 
populace [%] 

0,0 – 0,6 10,2 

0,9 – 1,8 17,2 

2,1 – 3,6 20,2 

4,0 – 9,1 31,7 

9,4 – 11,0 2,2 

11,3 – 13,7 3,7 

14,0 – 18,3 7,4 

> 18,3 7,4 

Tabulka 1 - Závislost mezi minimální hodnotou viditelnosti a procentuálním 

zastoupení osob schopných evakuace [2] 
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Tabulka vychází ze studií v obytných domech, kde jsou jeho obyvatelé obeznámeni 

s objektem. Z tabulky lze vyčíst, že přibližně polovina obyvatelstva je schopna evakuace při 

viditelnosti menší než 3,6 m, a skoro 80% se evakuuje při viditelnosti do 9,1 m. Naopak 

přibližně každý třináctý obyvatel domu se nebude evakuovat, ani když by viditelnost 

dosahovala téměř 20-ti metrů [2]. 

4.2.2. Psychický stav 

Psychický stav jedince je dalším z faktorů nesporně ovlivňujícím jeho chování při 

evakuaci. Pohyb osob sice ovlivňuje i mimo situace ohrožení, ale právě při vzniku nebezpečí 

má mnohem větší vliv. Jedná se o souhrn mnoha pocitů a emocí, které se u každého jedince 

projevují individuálně. A právě na základě těchto pocitů ohrožený člověk jedná. Čím 

psychicky silnější osoba, tím rychleji a bezpečněji se dokáže při evakuaci pohybovat.  

Dle psychického stavu se osoby rozhodují různě. Některé osoby preferují setrvání na 

svém místě až do doby, než je někdo přijde zachránit, nebo do doby než se budou cítit 

bezprostředně ohroženi (např. při průniku kouře do místnosti). Jiné osoby mohou chtít objekt 

opustit, ale při jakémkoliv přiblížení k požáru (např. zvyšující se teplota, nebo slabé 

zakouření) začnou hledat jinou cestu a nebudou ochotni ani trochu riskovat. Existují však i 

osoby, které si v daných situacích plně neuvědomují možná rizika a zbytečně tak riskují své 

zdraví a život. Pokud se v objektu nachází rodinní příslušníci, nebo osoby se vzájemnými 

citovými vazbami, je pravděpodobné že se budou snažit navzájem se vyhledat a pohybovat se 

společně. Pokud se v objektu nachází více osob, je rovněž zvýšené riziko vzniku paniky, kdy 

tato může postihnout většinu unikajících osob. Možnost vzniku paniky je zvýšená například 

při zpomalení či zastavení pohybu proudu osob [2]. 

Na každého jedince rovněž působí jinak pocit nebezpečí. Některé jedince tento pocit 

může uvrhnout do jakési apatie a jiné může naopak motivovat a dodávat jim energii, což zvýší 

rychlost jejich pohybu oproti běžné situaci. 

4.3. Pohyb osob v proudu 

Výše uvedené faktory ovlivní rychlost a pohyb jednotlivce. Při evakuaci většího počtu 

osob však dochází k vytváření proudu osob a jedním z hlavních faktorů ovlivňujících jeho 

pohyb je jeho hustota. Čím větší totiž tato hustota bude, tím více se osoby budou pohybovat 
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jako proud, nikoliv jako jednotlivci. Proto se v této kapitole budu věnovat charakteristikám 

pohybu proudu osob.   

4.3.1. Hustota osob 

Hustotou osob se rozumí vzájemný poměr počtu osob v objektu či prostoru a užitné 

plochy tohoto prostoru. Lze ji tedy vyjádřit jednoduchou rovnicí. 

� � �
�  [os.m-2]       (1) 

kde D  je hustota osob [os.m-2] 

 E počet osob [osob] 

 S plocha prostoru na níž se nachází osoby [m2] 

Z rovnice je zřejmé, že hustota osob se bude během evakuace zásadně měnit. Zatímco 

před samotnou evakuací bude její hodnota celkem nízká, při úniku a soustředění osob na 

únikové cesty se bude zvětšovat. Jak vyplývá z rovnic (5) a (6), čím větší její hodnota bude, 

tím pomaleji se bude proud osob pohybovat. 

4.3.2. Hustota proudu 

Hodnota hustoty proudu se dle [2] stanoví z rovnice: 

�� � �.�
�.	   [-]       (2) 

kde  Dp je hustota proudu [-] 

 E počet osob [osob] 

 f plocha na osobu [m2.os-1] 

 b šířka proudu [m] 

 l délka proudu [m] 

Tato veličina tak vyjadřuje poměr obsazené plochy k ploše celého proudu. 

V zahraniční literatuře se v některých případech tato veličina uvádí s jednotkou m2/m2. Čím 

vyšší tato hodnota bude, tím menší volný prostor budou mít osoby k dispozici a tedy i 

rychlost celého proudu bude nižší. Za maximální hodnotu hustoty proudu je dle [2] a [3] 

považována hodnota 0,92. Při srovnání výše uvedených rovnic můžeme vyjádřit vzájemný 

poměr obou veličin: 
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� � 
�
�   [os.m-2]      (3) 

Plocha, kterou zabírá jedna osoba je dána jejím půdorysným průmětem. Jedná se tedy 

o obsah elipsy, jak je možno vidět na následujícím obrázku. Průměrné hodnoty ploch 

připadajících na různé osoby najdeme v [2]. Plocha dospělé osoby ve středním oblečení je dle 

příslušné tabulky 0,113 m2.os-1. 

 

Obr. 2 – Plocha připadající na osobu 

Jak jsem již zmínil výše, za maximální hodnotu hustoty proudu je považována hodnota 

0,92. Při větší hustotě již dochází k situaci, že osoby mají k dispozici méně prostoru, než 

zabírá jejich tělo za normálního stavu. Dochází tak k nucené deformaci, kdy jsou osoby 

„mačkány“. Tuto situaci si můžeme představit jako tlačenici v přeplněném dopravním 

prostředku, kdy nemáme žádný prostor pro pohyb. Výpočtem z rovnice (3!) tak lze stanovit, 

že tato situace nastane při hustotě osob větší než 8,1 os.m-2 (při použití hodnoty f=0,113 

m2.os-1).  

4.3.3. Rychlost pohybu proudů 

Je zřejmé, že při vzniku proudů se již jedinec nebude moci pohybovat rychlostí dle 

vlastního uvážení, ale bude nucen přizpůsobit svou rychlost ostatním. Čí větší bude hustota 

proudu, tím menší rychlostí se v něm budou moci jednotlivci pohybovat. Může dojít až 

k situaci, kdy hustota proudu vzroste natolik, že se jeho pohyb prakticky zastaví.  

Ve spojitosti s rychlostí pohybu osob v proudu se nám tak nabízejí tři otázky: 

1. Kdy se začíná jednotlivec pohybovat v závislosti na proudu? 

2. Kdy nastane situace, že se pohyb osob v proudu zastaví? 

3. Jak se bude měnit rychlost pohybu osob mezi těmito mezními stavy? 
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V [3] najdeme zmínku, jak k této problematice přistupovali jednotliví autoři, kteří se 

výzkumu pohybu proudů osob věnovali. Jelikož se jejich výsledky vzájemně liší, popíši 

metody a závěry každého z nich. 

Predtechenskii a Milinski – byla to právě tato dvojice, kdo zavedl pojem hustota 

proudu, a stanovil její maximální hodnotu (viz výše). Svá měření prováděli na dvou úrovních, 

a to za normálních a mimořádných podmínek, kdy se snažili simulovat nebezpečí. Na 

následujících grafech jsou znázorněny výsledky jejich měření pro oba stavy. Pro porovnání 

s ostatními grafy je místo hustoty proudu použita hustota osob při použití hodnoty f=0,113 

m2.os-1. Grafy jsou překresleny z originálů uvedených v [5]. 

 

Obr. 3 – Závislost rychlosti pohybu osob na hustotě osob za normálních podmínek 

(Predtechinskii a Milinsii) 
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Obr. 4 - Závislost rychlosti pohybu osob na hustotě osob za podmínek nebezpečí 

(Predtechinskii a Milinsii) 

Při porovnání obou grafů lze vidět, že rychlost pohybu za stavu nebezpečí je vyšší než 

rychlost za běžných podmínek. Podle znázorněných hodnot je také zřejmé, že rychlost pohybu 

osob je zde ovlivňována proudem při všech hustotách. To znamená, že tato studie neakceptuje 

možnost pro volný pohyb osob do určité hustoty. Navíc jsou hodnoty rychlosti udávány pouze 

do hustoty proudu 0.92, i když je rychlost při této hodnotě nenulová (např. pro pohyb po 

rovině v obou případech je hodnota rychlosti přibližně 10 m.min-1). Vím, že tato rychlost je už 

dosti malá, ale pokud chceme věrně simulovat pohyb proudu osob, musíme zjistit, jak bude 

daná křivka pokračovat za touto hranicí, neboť v některých případech může dojít při evakuaci 

ke vzniku situace, kdy hustota bude ještě vyšší. 

 Pro rychlost pohybu osob po rovině za normálních podmínek tak byla na základě 

naměřených hodnot odvozena následující rovnice [2]: 

� � 112. ��� � 380. ��� � 434. ��� � 217. �� � 57  [m.min-1]   (4) 

kde Dp je hustota proudu [-]  
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Maximální hodnota rychlosti pohybu osob po rovině za normálních podmínek má 

podle této rovnice hodnotu 57 m.min-1. Z grafu lze vyčíst, že v případě nebezpečí vzroste tato 

hodnota na 82 m.min-1. 

Nelson a Maclennan – Tito pánové udělali shrnutí poznatků experimentů a výzkumů 

prováděných výše uváděnou dvojicí a dále pak pány Fruinem a Paulsem. Výsledkem jejich 

studie je mínění, že rychlost pohybu osob v proudu je závislá na hustotě osob. Pokud je 

hustota menší než 0,54 os.m-2 je pohyb osob nezávislý na proudu. Naopak pokud je hustota 

větší než 3,8 os.m-2 pohyb proudu se zastaví, nebo probíhá velice pomalu. Průběh závislosti 

rychlosti pohybu na hustotě osob mezi těmito body považují za lineární, a pro výpočet 

rychlosti používají následující vztah [2] (vzhledem k jinak označovaným veličinám, jsem 

původní vzorec upravil): 

� � � � 0,266. �. �  [m.s-1]     (5) 

kde k je konstanta zohledňující charakter trasy [m.s-1] (pro vodorovné komunikace 1,4) 

 D hustota osob [os.m-2] 

Při dosazení hodnoty konstanty „k“ v m.min-1 dostaneme i výslednou rychlost 

v metrech za minutu. Přehled hodnot této konstanty pro různý charakter trasy nalezneme v 

[2]. 

Dosti mne překvapuje tvrzení, že při hustotě osob 3,8 os.m-2 dojde k zastavení proudu. 

Uvažujeme-li, že se jedná o proud dospělých osob ve středním oblečení, dosahuje hustota 

proudu hodnoty 0.43, což není ani poloviční hodnota maximální hustoty proudu stanovené 

Predtechinsim a Milinskim. Za maximální rychlost pohybu osob je v této studii považována 

hodnota 72 m.min-1. 

Togawa – tento japonský vědec určil vztah mezi rychlostí pohybu a hustotou osob 

následovně (ve vzorci jsem opět změnil označení jednotlivých veličin, neboť byly označeny 

jinak) [7]: 

� � ��. ���,�  [m.s-1]      (6) 

kde v0 je konstanta vyjadřující maximální rychlost [m.s-1] 

 D hustota osob [os.m-2] 
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Výše uvedený vzorec však využívá pouze pro výpočet rychlosti pohybu při hustotě 

osob větší než 1 os.m-2. Do té doby považuje pohyb osob za volný a jeho maximální rychlost 

určuje konstanta v0, za kterou Togawa dosazuje hodnotu 1,3 m.s-1. 

Pohybem proudů osob se zabývalo a zabývá ještě několik studií, nenalezl jsem však 

žádnou, která by vycházela z dat získaných při reálných evakuacích a požárních cvičeních 

nebo která by nesumarizovala výsledky pro různé kategorie osob, ale uváděla je zvlášť. 

Bohužel modely simulující evakuaci často pracují na základě výsledků získaných sledováním 

proudů osob na ulici, ve stanicích metra, v nákupních centrech, na sportovních stadionech 

apod. Tyto výsledky jsou však pro přiblížení se skutečnosti nepoužitelné, neboť nevypovídají 

o chování člověka při stavu ohrožení, ale při normálních podmínkách. Na ulici či v nákupním 

centru navíc za běžných podmínek nikdy nedosáhneme velkých hustot proudů, neboť osoby si 

budou vždy udržovat odstup od ostatních, což v případě ohrožení neplatí. Tolik tedy přehled 

výsledků jednotlivých vědců. Na následujících obrázcích je znázorněno vzájemné porovnání 

jednotlivých výsledků. 

 

Obr. 5 – Porovnání závislosti rychlosti pohybu na hustotě osob 
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Obr. 6 – Porovnání závislosti rychlosti pohybu na hustotě osob z různých zdrojů 

(překresleno z originálu [7]) 

Ve zbytku kapitoly se pokusím vyjádřit svůj názor na problematiku určování rychlosti 

pohybu osob v proudu. Hustota proudu je dle mého mínění směrodatnější veličinou pro určení 

rychlosti pohybu osob než hustota osob, neboť je v ní zhodnocena plocha, kterou člověk 

zaujímá. Proto bych při výpočtech rychlosti pohybu osob preferoval vzorce, které využívají 

hodnoty hustoty proudu. Své tvrzení demonstruji na následujícím příkladu: 

Představme si skupinu dospělých osob ve středním oblečení, která vytvoří proud o 

hustotě D=3 os.m-2 (tzn. Dp=0,34). Tato skupina se bude pohybovat určitou rychlostí, např. 

25m.min-1. Poté dáme každé osobě v proudu do ruky kufr. Tím se nám hustota osob nezmění, 

ovšem hustota proudu se zvýší na hodnotu 0,72. Pokud bychom posuzovaly rychlost na 

základě hustoty osob, měla by tato zůstat stejná jako v prvním případě. Pokud ovšem budeme 

posuzovat rychlost na základě hustoty proudu, bude tato v druhém případě nižší. 

Chceme-li, aby se počítačová simulace co nejvíce blížila reálné situaci, musíme při 

získávání vstupních dat zohlednit co nejvíce výše uvedených faktorů. Při měřeních se navíc 

musíme zaměřit na jednotlivé kategorie osob zvlášť, abychom dostali hodnoty typické pro 

danou skupinu. Tím mám na mysli provádět měření zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, navíc 

osoby rozdělit do věkových kategorií a přihlédnout k potřebám pohybovat se za pomocí 

různých pomůcek (invalidní vozík, berle, hole…). Také je potřeba s každou skupinou provést 

měření rychlosti jejich pohybu za různých podmínek (charakter trasy, ohrožení, různá hustota 

proudu…). Jedná se samozřejmě o velké množství dat, ale pokud by se je podařilo 

nashromáždit, věřím, že budeme schopni věrně simulovat únik osob z objektu. Navíc budeme 

moci simulovat únik takových skupin osob, které se v objektu běžně pohybují (např. při 

simulaci evakuace školských a zdravotnických zařízení, kde se pohybují specifické skupiny 
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osob) V závěrečné části mé práce jsem popsal a vyhodnotil mnou provedený experiment pro 

stanovení rychlosti pohybu jednotlivců používajících manuální invalidní vozík a francouzské 

hole (viz níže). 
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5. Projektování únikových cest v České republice 

V této kapitole popíšu základní požadavky na provedení únikových cest a způsob 

jejich dimenzování, tak jak je stanoví české technické normy (dále jen norma).  

Rozměry a provedení únikových cest z hlediska požární ochrany se řídí především 

základními normami požární bezpečnosti staveb [8] a [9]. Zvláštní případy pak mohou dále 

rozvíjet i další normy řady ČSN 73 08. V další části se budu podrobněji zabývat navrhováním 

únikových cest a zvlášť problematikou užívání hodnot rychlosti pohybu osob a 

zohledňováním úniku osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného 

pohybu. Ještě zmíním, že dle [10] je pro dimenzování únikových cest počítáno s hustotou 

osob 2,4 os.m-2, z níž je vypočtena jak rychlost pohybu osob, tak jednotková kapacita 

únikového pruhu. Tyto hodnoty jsou pak ve většině případů na straně bezpečnosti. 

5.1. Nevýrobní objekty 

Problematiku požární bezpečnosti staveb v nevýrobních objektech řeší norma [8]. Ta 

hovoří o tom, že únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob 

z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních 

jednotek do prostoru napadených požárem. Přičemž za bezpečnou a včasnou evakuaci se 

považuje stav, kdy unikající osoby nejsou vystaveny zejména kritické koncentraci zplodin 

hoření, která vede ke ztrátám na zdraví. Podle stupně ochrany dělí tato norma únikové cesty 

na nechráněné a chráněné. 

5.1.1. Nechráněné únikové cesty 

Nechráněnou únikovou cestu definuje [8] jako trvale volný komunikační prostor 

směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Za trvale volný 

komunikační prostor se přitom považuje prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo 

zařízení bránící úniku osob. Tento typ únikových cest nemusí být od ostatních prostorů 

v objektu požárně oddělen stavebními konstrukcemi.  

U tohoto typu únikové cesty se stanovuje její maximální přípustná délka, a minimální 

požadovaná šířka.  
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5.1.2. Chráněné únikové cesty 

Dle [8] musí chráněné únikové cesty tvořit samostatný požární úsek, který je proti 

požáru chráněn požárně dělícími konstrukcemi. Samozřejmě musí být zachována podmínka, 

že se jedná o trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství. 

Stupeň požární bezpečnosti a tedy i požární odolnost požárně dělicích konstrukcí těchto cest 

se stanoví podle přilehlých úseků, případně je volen podle požadované kapacity těchto cest. 

Norma [8] rozlišuje následující tři typy chráněných únikových cest: 

Typ A: tato cesta je od ostatních požárních úseků komunikačně oddělena požárními 

uzávěry otvorů a je odvětrána buď přirozeným, nebo nuceným větráním. Doba, po kterou je 

možno se na této cestě bezpečně zdržovat je 4 minuty. 

Typ B: tato cesta je od ostatních požárních úseků komunikačně oddělena požárními 

uzávěry otvorů a její součástí je samostatně větraná požární předsíň s dveřmi, zabraňujícími 

průniku kouře. Za únikovou cestu tohoto typu se považuje i cesta dispozičně shodná s typem 

A, vybavená přetlakovou ventilací. Doba, po kterou je možno se na této cestě bezpečně 

zdržovat je 15 minut. 

Typ C: je chodba shodná s typem B, avšak je vybavena přetlakovou ventilací, a to i 

v prostoru předsíně. Doba, po kterou je možno se na této cestě bezpečně zdržovat je 30 minut. 

Pokud je jedinou únikovou cestou cesta typu A, její maximální délka může být 120 m, 

v ostatních případech se maximální délka chráněných únikových cest nestanovuje. I u tohoto 

druhu únikových cest se stanovuje jejich minimální šířka, v některých případech je dána i 

jejich maximální šířka (viz. 9.11.14 [8]). 

5.1.3. Výpočet parametrů únikových cest 

Při stanovení maximální délky nechráněné únikové cesty se postupuje dle následující 

tabulky, přičemž stačí znát hodnotu součinitele a daného požárního úseku a počet únikových 

cest z něj vedoucích. 
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Součinitel „a“  
požárního úseku 

Mezní délka nechráněné únikové cesty 1) 

m 
jedna úniková cesta 2) více únikových cest 2) 

do 0,3 45 (30) 90 (45) 
0,4 45 (30) 80 (45) 
0,5 45 (30) 70 (45) 
0,6 40 (30) 60 (45) 
0,7 40 (30) 55 (45) 
0,8 35 (30) 50 (40) 
0,9 30 (30) 45 (40) 
1,0 25 (25) 40 (40) 
1,1 20 (20) 35 (30) 
1,2 15 (10) 30 (20) 
1,3 10 (0) 20 (15) 

1) Mezilehlé hodnoty lze lineárně interpolovat  
2) Hodnoty v závorkách platí pro podzemní podlaží a nadzemní podlaží s výškovou polohou hp> 45 m 

Tabulka 2 – Délka nechráněné únikové cesty [8] 

Tuto délku lze podle bodů 9.10.3 a 9.10.4 [8] zvětšit až na dvojnásobek, a to například 

u požárních úseků vybavených požárně bezpečnostním zařízením a úseků, z nichž vedou 

náhradní únikové možnosti. Přítomnost osob s omezenou schopností pohybu, nebo 

neschopných samostatného pohybu nemá na délku těchto cest žádný vliv.  

Jak jsem již uvedl výše, mezní délka chráněných únikových cest se až na případ kdy je 

jedinou únikovou cestou cesta typu A nestanovuje. Limitujícím faktorem je tedy doba, po 

kterou se lze během požáru na dané cestě bezpečně zdržovat. Délka těchto cest je pak dle mne 

přímo úměrná rychlosti s jakou se na ni budou unikající osoby pohybovat. Pokud tedy použiji 

hodnoty rychlosti pohybu osob, tak jak je uvádí tabulka 23 [8], jsem podle charakteru trasy 

(rovina, schody, rampy) schopen určit maximální délku těchto únikových cest. Norma [8] 

však nic takového neřeší. 

Druhým parametrem, který je třeba dodržet je minimální šířka únikové cesty. Tato 

šířka je dána minimálním počtem únikových pruhů, přičemž jeden únikový pruh je pás o šířce 

550 mm. Nejmenší počet únikových pruhů pro danou cestu se vypočte dle následujícího 

vztahu [8]: 
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 � �
! . "  [ks]     (7) 

 

kde u  je nejmenší počet únikových pruhů [ks] 

E  počet evakuovaných osob v posuzovaném místě [osob] 

K  počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu [osob.ks-1] 

s  součinitel, vyjadřující podmínky evakuace [-] 

V případě že z posuzovaného místa unikají osoby s různou schopností pohybu, 

výpočet se provádí podle této rovnice [8]: 

 � $
! . %&$. "$ � &�. "��. &�. "�'  [ks]    (8) 

kde index  1 se týká osob schopných samostatného pohybu 

 2 se týká osob s omezenou schopností pohybu 

 3 se týká osob neschopných samostatného pohybu 

Minimální šířka nechráněné únikové cesty je jeden únikový pruh, pro chráněné 

únikové cesty je tato šířka 1,5 pruhu. 

Součinitel s, který vyjadřuje podmínky evakuace, se určí dle tabulky 2. Jeho hodnota 

je závislá na druhu a typu únikové cesty, způsobu evakuace a schopnosti osob samostatně se 

pohybovat. 

Položka Unikající osoby Způsob evakuace 

Hodnota součinitele „ s“ 
Úniková cesta 

nechráněná 
chráněná typu 
A B C 

1 
schopné samostatného 

pohybu 
současný 1,0 1,0 1,0 1,0 
postupný - 0,8 0,7 0,6 

2 
s omezenou schopností 

pohybu 
současný 1,5 1,4 1,4 1,4 
postupný - 1,2 1,1 1,0 

3 
neschopné samostatného 

pohybu 
současný 2,0 1,8 1,8 1,8 
postupný - 1,4 1,3 1,2 

 

Tabulka 3 – Hodnota součinitele „s“  [8] 
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Z tabulky je patrné, že čím méně jsou unikající osoby pohyblivé, tím větší je součinitel 

„ s“ a tedy minimální šířka únikové cesty je větší. Na druhou stranu, je-li použito postupné 

evakuace (tedy evakuace řízené) bude šířka únikových cest menší. A nakonec čím bezpečnější 

úniková cesta, tím užší může být.  Toto použití součinitele „s“ k úpravě šířky únikových cest 

je dle mého názoru správné. Stojí však za úvahu, jestli by nebylo vhodné použít stejný, nebo 

podobný, koeficient i pro úpravu délky těchto cest. Osoby s omezenou schopností pohybu se 

totiž pohybují pomaleji, a tudíž jim bude projití stejného délkového úseku trvat déle. Proto by 

dle mého názoru měli být únikové cesty, po kterých se tyto osoby pohybují, nejen širší, ale 

také kratší. 

5.1.4. Výpočet doby evakuace 

Doba evakuace se pro nevýrobní objekty řeší jen v některých případech. Výčet 

případů, kdy je tato doba vypočítávána i vzorec pro její výpočet nalezneme v článku 9.12 [8]. 

Předpokládaná doba evakuace tu se pro tyto prostory určí podle následující rovnice [8]: 

() �  �,*+.	,
-,

� �..
!,.)  [min]     (9) 

kde lu je délka únikové cesty [m] 

 vu rychlost pohybu osob [m.min-1]  

 E počet evakuovaných osob [osoby] 

 s součinitel podmínek evakuace [-] 

 Ku jednotková kapacita únikového pruhu [osoby.ks-1.min-1] 

 u započitatelný počet únikových pruhů [ks] 

 V případě řešení doby evakuace po nechráněných únikových cestách pro požární úseky 

dle 9.12.1 a) [8] se tato doba porovnává s časem, kdy zplodiny hoření zaplní prostor do výšky 

2,5 m nad podlahou (te). Tato hodnota se určí buď podle množství uvolněných zplodin hoření 

a kouře, nebo podle rovnice uvedené v [8]. Aby byla evakuace bezpečná, musí platit: 

tu ≤ te        (10) 
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5.2. Výrobní objekty 

Základní normou pro řešení požární bezpečnosti ve výrobních objektech je ČSN 73 

0804 [9]. Únikové cesty dělí tato norma podle stupně ochrany, která je poskytnuta unikajícím 

osobám, na cesty nechráněné, částečně chráněné a chráněné. 

5.2.1. Nechráněná úniková cesta 

Za nechráněnou únikovou cestu je dle [9] považována každá trvale volná komunikace 

nebo komunikační prostor v posuzovaném požárním úseku s požárním rizikem, kde se lze bez 

překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo do chráněné, popř. 

částečně chráněné únikové cesty. Tato cesta nemusí být v daném požárním úseku stavebně 

oddělena od ostatních prostor.  

5.2.2. Částečně chráněná úniková cesta 

Částečně chráněná úniková cesta je dle [9] trvale volná komunikace nebo 

komunikační prostor, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu nebo do 

chráněné únikové cesty, která: 

a) je v požárním úseku bez požárního rizika, nebo 

b) prochází sousedním požárním úsekem, ve kterém nejsou provozy skupin 6 a 7, nebo 

c) prochází částí posuzovaného požárního úseku, která je bez požárního rizika 

Vstupní dveře do těchto únikových cest musí být opatřeny samozavíračem. 

5.2.3. Chráněná úniková cesta 

Za chráněnou únikovou cestu je opět považována trvale volná komunikace stejně jako 

u předchozích typů únikových cest. Chráněná úniková cesta navíc musí tvořit samostatný 

požární úsek se stanoveným stupněm požární bezpečnosti, být chráněná požárně dělícími 

konstrukcemi a být dostatečně odvětrána pro bezpečný pohyb osob po předpokládanou dobu 

evakuace [9]. Navíc se chráněné únikové cesty dělí na tři typy, podle doby po kterou se v nich 

mohou osoby během požáru bezpečně zdržovat. Rozdělení těchto cest je shodné 

s nevýrobními objekty (viz. výše), jen doba bezpečného pobytu a tedy mezní doba evakuace 

je zde určena následující tabulkou, vycházející z příslušné normy [9]. 
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Úniková cesta 
Mezní doba evakuace tu,max [min] 

jedna úniková cesta více únikových cest 
Nechráněná 
v požárním úseku se 
skupinou provozu 
(dle přílohy E [9]) 

1 a 2 
3 a 4 
5 a 6 

7 

3,0 
2,5 
1,5 
0,75 

5,0 
4,0 
2,5 
1,5 

Částečně chráněná 
Pokud platí  a), nebo b) 
Pokud platí  c) (viz výše) 

 
4,0 
3,0 

 
6,0 
4,0 

Chráněná typu A 
B 
C 

6,0 
15,0 
30,0 

10,0 
20,0 
30,0 

Tabulka 4 – Mezní doba evakuace na únikových cestách 

Tabulka uvádí mezní dobu evakuace i pro ostatní druhy únikových cest. Pokud by 

částečně nechráněná úniková cesta nebyla odvětrána, snižuje se doba uvedená v této tabulce o 

25 %. Pokud by byl k evakuaci použit únikový žebřík, zkracuje se doba uvedená v tabulce o 

0,5 minuty na každých 8 metrů překonávaného výškového rozdílu [9]. 

5.2.4. Výpočet parametrů únikových cest 

Rozměry únikových cest ve výrobních objektech jsou podobně jako u nevýrobních 

objektů dány maximální délkou a minimální šířkou únikové cesty. Až na některé výjimky se 

mezní rozměry určují z mezní doby evakuace. Pevně dány jsou maximální délky 

nechráněných únikových cest u otevřených technologických zařízení a potrubních kanálů. 

Zbývající únikové cesty se dimenzují podle následujících rovnic uvedených v [9]: 

/),012 � -,
�,*+ 3(),012 � �..

!,.)4 [m]     (11) 

 056 � 7.8
9:.3;,,<=>�?,@A.B,

C, 4
 [ks]               (12) 

kde lu,max  je mezní délka únikové cesty [m] 

 lu délka únikové cesty [m] 

 vu rychlost pohybu osob [m.min-1]  

 tu,max mezní doba evakuace [min] 

 E počet evakuovaných osob [osoby] 

 s součinitel podmínek evakuace [-] 

 Ku jednotková kapacita únikového pruhu [osoby.ks-1.min-1] 
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 umin minimální počet únikových pruhů [ks] 

 u  započitatelný počet únikových pruhů [ks] 

Při rozboru obou vzorců je vidět, že čím více únikových pruhů bude cesta mít, tím 

delší může být, a naopak čím kratší cesta bude, tím užší může být. Projektant řešící únikové 

cesty tak má mnohem více možností než u nevýrobních objektů, neboť pro většinu prostor je 

jedinou limitující hodnotou mezní doba evakuace tu,max. Pouze při užití jediné únikové cesty je 

pevně dán maximální počet osob (E.s) na této cestě. 

Po navržení únikových cest se ještě vypočte doba evakuace podle rovnice (9), která je 

stejná pro oba druhy objektů. Tato doba evakuace musí být vždy menší, nebo rovna mezní 

době evakuace, což je ale při dodržení rovnic (11) a (12) zajištěno vždy. Navíc v případech 

uvedených v 10.9.2 [9] je třeba provést srovnání doby evakuace a doby zakouření prostor, 

stejně jako tomu bylo v případě nevýrobních objektů a musí tak platit rovnice (10). 

Výpočet doby evakuace se podobně jako v našich normách provádí i v zahraničí. 

Výpočet v [1] probíhá na základě rovnice podobné té uváděné v českých normách (9). 

 (0 � DE
$,� � 6

%FG<.HI'  [s]      (13) 

kde tm je doba evakuace [s] 

 dt průměrná délka evakuace [m] 

 n počet evakuovaných osob [osoby] 

 Fsm maximální specifický tok osob [os.m-1.s-1] 

 We efektivní šířka komunikace [m] 

Při podrobnějším zkoumání obou rovnic zjistíme, že kromě použití jiné rychlosti 

pohybu osob (72 m.min-1 místo 30 m.min-1, jak udávají naše normy pro pohyb po rovině) a 

faktu že jedna rovnice počítá v minutách a druhá v sekundách, se liší jen v maličkostech. 

Průměrná délka trasy evakuace dt a výraz 0,75.lu se dají ztotožnit, počet osob n sice 

nezohledňuje osoby s omezenou schopností pohybu, ale toto se ve větší míře projeví až při 

převaze těchto osob. A maximální specifický tok (1,3 os.m-1.s-1 pro vodorovné komunikace) 

vynásobený efektivní šířkou je prakticky to samé jako jednotková kapacita únikového pruhu 

násobená počtem těchto pruhů. Za efektivní šířku je přitom považován součet celkových šířek 

východů snížený o 0,3 m na každý východ. Tento způsob tak pracuje se skutečnými rozměry 

únikových východů, nikoli jen se započitatelným počtem únikových pruhů. V první části 
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rovnic dosahují vyšších hodnot české normy (kvůli rozdílným rychlostem), ve druhé zas 

rovnice (13). Užití podobných rovnic v zahraničí však svědčí o tom, že jsou tyto rovnice 

správné. Fakt, že v ČR se pro projektování únikových cest používají hodnoty silně na straně 

bezpečnosti, a tudíž užívá menší hodnoty rychlosti pohybu osob, je věc druhá. Hodnotit, jestli 

jsou hodnoty používané normami zbytečně přísné, či naopak však není předmětem mé práce. 
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6. Experiment pro určení rychlosti pohybu osob při 
evakuaci 

Jak jsem již uvedl v předchozích kapitolách, pro věrnou simulaci pohybu osob 

potřebujeme mít k dispozici co nejvíce dat charakteristických pro jednotlivé osoby, ale i pro 

proud, který tyto osoby vytvoří. Nejprve je proto potřeba provést měření s jednotlivci, kdy 

budeme zjišťovat jejich rychlost pohybu za různých podmínek (normální podmínky, 

nebezpečí, cesta po rovině, po schodech, skrz zúžené prostory, za snížené viditelnosti, při 

různém povrchu trasy, při různé délce trasy, při neznalosti prostředí…). Tato měření musí 

absolvovat co největší počet jednotlivců obojího pohlaví, z celé věkové škály a s různými 

druhy zdravotního postižení, tak abychom získali dostatečný počet hodnot charakteristických 

pro jednotlivé skupiny osob. Poté co budou provedena měření s jednotlivci, je nutné provést i 

měření pohybu osob v proudu. Výsledkem těchto měření by měly být poznatky o chování 

proudu osob, ale i hodnoty rychlosti pohybu osob v tomto proudu. Měření je nutné opět 

provést za různých podmínek, jak již bylo zmíněno výše. Tentokrát je však třeba zaměřit se i 

na průchod dveřmi, místa spojení dvou a více proudů, místa zúžení komunikace apod. Tato 

měření je vhodné provádět opakovaně také s různou skladbou proudu, aby bylo možno 

sledovat např. vliv osob s omezenou schopností pohybu na chování celého proudu, a to při 

různém počtu těchto osob v proudu.  

Výše uvedená měření jsou samozřejmě nejen organizačně, ale i časově náročnou 

záležitostí. Proto jsem jako součást své diplomové práce navrhnul a provedl měření pouze za 

jedněch podmínek (viz níže). Toto měření by mohlo posloužit jako návod pro provedení 

dalších experimentů. Myslím si, že jednou z možností jak pokračovat v těchto měřeních i 

nadále je vyčlenit tým osob z řad studentů Fakulty bezpečnostního inženýrství, kteří by měli o 

danou problematiku zájem. Tento tým by se pak během příštích let mohl pokusit realizovat 

řadu měření a experimentů, jejichž výsledkem by byla výše zmiňovaná data. 

6.1. Příprava na provedení experimentu 

Jako součást této diplomové práce jsem provedl měření pro zjištění rychlosti pohybu 

osob. Pro měření jsem si vybral osoby pohybující se za pomocí manuálního invalidního 

vozíku a francouzských holí. V následujícím textu popíši průběh a výsledky celého měření. 
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Jelikož mým cílem bylo uskutečnit měření s osobami se sníženou schopností pohybu, 

zaměřil jsem se na zařízení, kde se tyto osoby vyskytují. Oslovil jsem proto vedení 

Rehabilitačního ústavu Hrabyně, které s provedením experimentu souhlasilo. 

Rehabilitační ústav Hrabyně je součástí rehabilitačního centra, které se nachází na 

katastru obce Hrabyně. V areálu rehabilitačního centra působí mimo rehabilitační ústav ještě 

další čtyři právnické subjekty a to Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni, 

Stavební bytové družstvo invalidů, obecní objekt 42 bytů pro tělesně postižené a Charitní 

centrum sv. Kláry [12].  

 

Obr. 7 - Letecký snímek areálu rehabilitačního centra v Hrabyni s vyznačením 

objektu, v němž se uskutečnilo měření [11] 

6.1.1. Popis trasy 

Po konzultaci s pracovníky rehabilitačního ústavu mi bylo umožněno provést měření 

v prostorách 2.PP, kde se nacházejí sklady a šatny personálu. Tyto prostory byly vybrány 

hlavně kvůli minimálnímu pohybu dalších osob, které by při provádění experimentu mohli 

ovlivnit jeho průběh. Schéma prostorů, v nichž měření probíhalo, je možno vidět na obrázku 

8, včetně vyznačení měřené trasy. 
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Obr. 8 – Náčrt chodby v 2.PP rehabilitačního ústavu s vyznačením měřené trasy 

Charakter trasy na níž probíhalo měření lze vidět jak na schématu, tak na fotkách (obr. 

10-15). Jedná se o chodbu bez viditelného převýšení, jejíž šířka je až na některá zúžená místa 

2,5 m. Těmito zúženými místy jsou průchod dvoukřídlými prosklenými dveřmi (obr. 10) 

nacházejícími se 2 m od startovní čáry, dále pak zúžení nacházející se těsně za druhým 

kontrolním bodem (obr. 13) a průchod dveřmi před koncem celé trasy (obr. 14). Navíc se na 

chodbě nacházely nástěnné radiátory, rozvody horké vody a manipulační vozíky (obr. 11). 

Šířka trasy však v žádném místě neklesla pod 1,5 m. Na pohyb jednotlivců neměli tato zúžení 

žádný vliv. Délka celé trasy byla 57 m, jednotlivé rozměry jsou znázorněny na obr. 8. Podlaha 

na celé trase byla tvořena kachličkami. Trasu jsem si rozdělil na tři úseky, přičemž jsem 

zaznamenával čas pro každý z těchto úseků. První úsek měřil 20 m a vedl celý po rovné 

chodbě. Druhý úsek byl dlouhý 20,5 m a byla na něm změna směru trasy o 45°. Poslední úsek 

měřil 16,5 m a byly na něm tři změny směru o 45°, 60° a 30°. Na následujícím obrázku jsou 

znázorněny místa, z nichž byly pořízeny fotky dané trasy (obr. 10-15).  
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Obr. 9 – Schematické znázornění míst focení 
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6.1.2. Měřící prostředky

Veškeré délkové míry byly stanoveny pomocí svinovacího sklola

Komelon KMC-330 délky 50 m. Toto pásmo obdrželo certifikát p

je odolné proti oděru, a je vybaveno pouzdrem s

[14]. 

Obr. 

Měření času jsem provád

disponují funkcemi aktuální č

přehledný čtyřřádkový display, pam

1/100 sekundy[15]. Pro svá měř

při ručním měření jednak dochází k

používat, neboť setiny sekundy se do výsledné rychlosti pohybu prakticky nepro

6.1.3. Značení trasy 

Měřený úsek byl na startu a v

Kontrolní body byly rovněž ozna

osoby byly s celou trasou předem seznámeny.
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ředky 

Veškeré délkové míry byly stanoveny pomocí svinovacího sklola

330 délky 50 m. Toto pásmo obdrželo certifikát přesnosti EEC 

ru, a je vybaveno pouzdrem s poutkem.  Váha tohoto pásma je 0,85 kg

 

Obr. 16 – Svinovací pásmo Komelon KMC-330

asu jsem prováděl pomocí ručních stopek OLYMPIA 90041. Tyto stopky 

disponují funkcemi aktuální čas, budík, stopky, odpočet času a tempova

ádkový display, paměť na deset mezičasů a čas dokážou m

. Pro svá měření jsem výsledné hodnoty zaokrouhloval na desetiny, nebo

ení jednak dochází k nepřesnostem, a navíc je zbytečné tak p

 setiny sekundy se do výsledné rychlosti pohybu prakticky nepro

 

Obr. 17 –Ruční stopky OLYMPIA 90041 

ený úsek byl na startu a v cíli zřetelně označen v celé šířce chodby lepicí páskou. 

ěž označeny lepicí páskou, ovšem jen ve středu chodby. Všechny

ředem seznámeny. 

Veškeré délkové míry byly stanoveny pomocí svinovacího sklolaminátového pásma 

esnosti EEC – III. Pásmo 
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6.1.4. Výběr osob 

Pro tento experiment jsem si vybral osoby pohybující se za pomocí francouzských holí 

a na manuálním invalidním vozíku, neboť těchto je v ústavu nejvíc. Jednalo se o muže i ženy 

ve věku od 20 do 78 let. Navíc i důvody, kvůli kterým se pohybovali za pomoci výše 

zmíněných pomůcek, byly různé (např. uživatelé francouzských holí byli po operacích kolen, 

kyčlí nebo se léčili po těžkých zlomeninách). Navíc jsem provedl měření i s jednou osobou na 

elektrickém invalidním vozíku. Celkem se tohoto měření zúčastnilo 36 osob. Přehled o 

měřených osobách je možno vidět v příloze A na obrázcích A1 a A2. 

 

6.2. Provedení vlastního měření 

Osoby, které se měření zúčastnili, byly zdravotnickým personálem přiváděny do 

prostoru cíle. Osoby byly přiváděny postupně, tak aby nemuseli zbytečně čekat, až přijdou na 

řadu. Personál ústavu zároveň zabraňoval vstupu cizích osob do prostoru, kde probíhalo 

měření. Po celou dobu měření byl na místě přítomen zdravotník. Vždy když se k měření 

dostavila další skupinka osob provedl jsem je po celé trase až ke startu, kde jsem jim vysvětlil 

podstatu měření a požádal je, aby se pohybovali jak nejrychleji mohou, ale tak aby to pro ně 

bylo bezpečné. Tím bylo zajištěno to, že každá osoba se seznámila s celou trasou, věděla kudy 

vede, a jak je dlouhá. Osoby se poté shromáždili v boční chodbě u startu, tak aby nestáli 

v trase. Před započetím samotného měření jsem si do předem připravené tabulky u každé 

osoby zaznamenal pohlaví, věk, typ pomůcky a dobu jejího používání. Poté jsem odvedl 

daného jednotlivce na začátek měřené trasy a pomocí předem dohodnutých povelů „připravit, 

pozor, start“ jsem jej odstartoval, přičemž jsem započal měřit čas. Po odstartování jsem tuto 

osobu následoval, tak abych nijak neovlivnil její výkon. Při průchodu měřené osoby přes oba 

kontrolní body jsem zaznamenal mezičas, a při projití cílem jsem čas zastavil. Tím celé 

měření skončilo. Jednotlivé časy jsem si zaznamenal a tyto jsou společně s vypočtenými 

hodnotami uvedeny v příloze A, tabulce A1. 

6.3. Výsledky měření 

Výsledky měření v některých situacích potvrdili očekávání, v jiných jsou pro mne 

docela překvapující. Je ovšem třeba zdůraznit, že měření není vzhledem k počtu účastníků 
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nijak směrodatné, ale má spíše informativní charakter. Výsledky či různá tvrzení na jejich 

základě se teprve potvrdí či vyvrátí při měření s větším počtem osob. 

Mezi výsledky jež potvrdily má očekávání patří nejen srovnání mužů a žen, kdy se 

prokázalo že muži jsou schopni dosáhnout větší rychlosti, ale i srovnání uživatelů invalidního 

vozíku a francouzských holí, z něhož „vítězně“ vyšli první jmenovaní. Konkrétní hodnoty a 

srovnání s výsledky dle [6] lze vidět v následující tabulce. 

Kategorie osob Průměrná rychlost [m.s-1] 

vlastní měření Shields aj. [6] 

Invalidní vozík 1,45 0,69 

Francouzské hole 1,00 0,81 

Muži 1,22 - 

Ženy 1,00 - 

Tabulka 5 – Porovnání výsledků měření 

Rozdíl v hodnotách mého měření a udávaných v [6] může být způsoben různým 

věkovým profilem osob, jež testy podstoupili a také faktem, že měření pana Shieldse 

probíhalo na pěti různých trasách (vždy s jinými osobami). Počty osob, které se zúčastnili 

obou měření se o mnoho neliší. 

Následující výsledky jsou zpracovávány pro čtyři skupiny osob, kterými jsou muži 

používající francouzské hole, ženy používající francouzské hole, muži na invalidním vozíku a 

ženy na invalidním vozíku. Mým dalším předpokladem bylo, že rychlost pohybu bude 

s rostoucím věkem klesat. To se až na skupinu mužů používajících francouzské hole potvrdilo 

(viz příloha A, obr. A3 – A6). Nedomnívám se ovšem že by to měl být obecný trend pro tuto 

skupinu osob, to však potvrdí až měření větší skupiny. Měření času na třech úsecích trasy mi 

také umožnilo sledovat vývoj rychlosti v těchto úsecích (viz příloha A, obr. A7, A8). Dle 

naměřených hodnot lze konstatovat, že v druhém úseku byly všechny skupiny osob rychlejší 

než v prvním. To lze vysvětlit tím, že v prvním úseku začínali osoby z klidu, zatímco 

do druhého úseku vstupovali již nějakou rychlostí. Více se tato změna logicky projevila u 

uživatelů invalidního vozíku. Těm naopak dělal problém třetí úsek, na kterém byly tři změny 

směru v rozsahu 11 m. Tato pasáž byla pro uživatele invalidních vozíků nejpomalejší. Naopak 

uživatelé francouzských holí byli v tomto úseku ještě rychlejší než ve druhém. To si 
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vysvětluji tím, že s vidinou blížícího se konce ze sebe tyto osoby vydaly nastřádané síly. 

Ostatní výsledky jsou uvedeny v příloze A. 

Navíc jsem provedl měření rychlosti s osobou pohybující se na elektrickém invalidním 

vozíku typu ORTOPEDIA 900C. Tento vozík má podobně jako všechny ostatní několik 

stupňů rychlosti. Tímto stupněm je dána maximální dosažitelná rychlost vozíku. Stupně 

rychlosti lze jednoduše nastavit pomocí ovládacích prvků. Rychlost a směr pohybu volí 

uživatel pomocí ovládací páčky. Díky citlivosti tohoto ovládacího prvku je tak uživatel 

schopen dosáhnout libovolné rychlosti od nuly po maximum, zvolené nastaveným stupněm 

rychlosti. Nastavení a maximální dosažitelná rychlost je dána výrobcem a možnosti vozíků se 

tak mohou značně lišit. Za pomocí výše zmíněného typu vozíku se pacient po dané trase 

pohyboval průměrnou rychlostí 2,02 m.s-1. 

 

Obr. 18 – Elektrický invalidní vozík ORTOPEDIA 900C [13] 
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7. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřil především na zhodnocení dat užívaných pro 

simulaci evakuace osob, a dále pak na navržení a realizaci experimentu k získání hodnot 

rychlosti pohybu osob při evakuaci. Při řešení prvního z uvedených cílů jsem pátral po 

původu dat charakterizujících pohyb osob, užívaných pro simulaci evakuace. Výsledkem bylo 

zjištění, že mnohá data pocházejí z experimentů a měření, která nemají s evakuací nic 

společného, jen řeší pohyb proudů osob za běžných podmínek. Takovéto hodnoty jsou však 

pro věrnou simulaci pohybu osob při evakuaci nevyhovující. Právě na základě této skutečnosti 

jsem postupoval při návrhu experimentu pro zjištění rychlosti pohybu osob při evakuaci. 

Navrhnul jsem postup pro provedení série měření rychlosti pohybu osob za různých 

podmínek (počet osob, jejich věk a možnosti pohybu, podmínky nebezpečí, charakter trasy, 

složení proudu…), jejichž výsledkem by měl být ucelený přehled o možnostech pohybu 

jednotlivých skupin osob při evakuaci. V závěru své práce popisuji a vyhodnocuji vlastní 

měření provedené se skupinou osob pohybujících se o francouzských holích a na invalidním 

vozíku. Toto měření je jen jedno z mnoha, které je třeba provést, abychom byli schopni věrně 

simulovat pohyb osob při evakuaci. Jak jsem již uváděl ve své práci, za vhodné řešení 

následovného postupu považuji vytvoření týmu, který by se zabýval realizací dalších měření. 

Myslím si, že vhodnými členy tohoto týmu by mohli být studenti Fakulty bezpečnostního 

inženýrství se zájmem o danou problematiku, neboť nabité zkušenosti a získané data by mohli 

využít ve svých bakalářských a diplomových pracích. Zároveň by mohla být navázána 

spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky, která by vedla k vytvoření nového 

simulačního softwaru pro modelování evakuace osob, který by dokázal získaná data zpracovat 

a věrně tak simulovat pohyb osob při evakuaci. 
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