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Anotace 
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univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 
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Bakalářská práce se zabývá problematikou evakuace administrativních budov. V úvodní části 

jsou uvedeny různé definice evakuace včetně nově vytvořené a specifikace dalších pojmů. 

Následuje kapitola popisující základní právní předpisy v této oblasti. Práce obsahuje taktéž 

základní informace o tom, jak evakuace působí na ohrožené osoby, jejich psychický stav, 

fyzický stav a další. Těžištěm celé práce je provedení výpočtů doby evakuace podle českých 

technických norem, vybraných metod a simulace v programu Simulex. Podstatným bodem je 

přiblížení způsobů, jakými jednotlivé výpočty přistupují k problematice evakuace a jejich 

porovnání.  

 
 
 
Annotation 
 
Coufal, Kamil. Evacuation of administration building. Bachelor Work. Ostrava: VSB- 

Technical University of Ostrava, Fakulty of Safety Engineering, 2008. 

 
Key words: evacuation, fire and evacuation plan, escaping people, modeling evacuation 
 
 
This bachelors work is engaged in evacuation of administration buildings. On the beginning 

of this work is enumerace some definition of evacuation including my own definition. This 

part contain explication some of the most important conception used in this work. Next part 

describe main low recipe in this sphere. Work contain most important information about 

evacuation and its incidence on the people in endegered object. Work deal with psychical an 

fyzical condition of this people. The major section of this work is calculation of evacuation 

time along norm recipe, choice method and simulation in Simulex patform. In close is 

realized diference between used method and their juxtaposition.  
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1 Úvod 
 

V České republice, stejně jako v celé Evropské unii, od počátku jejího vzniku 

stoupá potřeba výstavby administrativních budov, sloužících pro provozování kanceláří, 

projektování, funkci úřadů a dalších. Budov tohoto typu je tedy mnoho a proto je nutné 

analyzovat u těchto objektů bezpečnost jejich zaměstnanců a návštěvníků. V návaznosti na 

hrozby spojené se vznikem požáru, ale i jinými mimořádnými událostmi, je důležitým úkolem 

posoudit možnosti snížení ztrát a to především na lidských životech. Proto budou v této práci 

analyzovány bezpečnostní aspekty  provedení evakuace. 

V souvislosti s provedením evakuace je nutné přihlédnout k platným předpisům, které 

udávají její základní podmínky ze stavebního hlediska. Je však nutné věnovat pozornost i 

jiným parametrů, které by ovlivnili průběh nebo dobu evakuace, např. psychický a fyzický 

stav osob.  

Práce se bude zabývat především výpočtem doby evakuace podle různých metod. Tyto 

výpočty provedu a výsledky porovnám. Stejně tak porovnám způsob, jakým se jednotlivé 

metody od sebe liší a jak k problematice evakuace osob přistupují. Všechny výpočty a metody 

budou aplikovány na budovu Krajského úřadu v Olomouci, aby bylo výsledky možné 

porovnat a to s dostatečnou přesností. 

 

Hlavní cíle práce  

     -  Definování základních parametrů ovlivňující evakuaci 

     -  Provést výpočty doby evakuace podle různých metod 

     -  Porovnání výsledků jednotlivých metod 
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2 Rešerše 
 

Evakuací osob se zabývá několik dokumentů uvedených v seznamu použité literatury. 

Nejpřehlednějším a nejucelenějším zdrojem informací pro mě byla publikace Evakuace osob.  

 
Folwarczny, L. a Pokorný, J. Evakuace osob, SPBI, Ostrava 2006, ISBN: 80-86634-92-2 [1] 

Tato učebnice poukazuje na nejpalčivější problémy při provádění evakuace. Navrhuje 

řešení těchto problému. Jsou zde nastíněny základní předpoklady, se kterými je nutné počítat 

při pohybu většího počtu osob. Popisuje, jak jsou podmínky evakuace řešeny českými 

normami, ale předkládá možnosti i z jiných  zdrojů. Výpis těchto zdrojů v této publikaci byl 

pro mě velice přínosný. 

 

Otakar, J.M. Evakuační plány velkých administrativních objektů,  

< http://www.egozlin.cz/upload.cs/b/b5ea3244_0_mika_isatech_brno_2004_a.pdf> [13] 

Tento dokument se zabývá plánováním evakuace. Uvádí možné vnitřní i vnější zdroje 

nebezpečí u těchto objektů. Je zde uveden výčet možných druhů evakuace. Určuje 

manažerské metody pro řízení evakuace a především navrhuje způsob provádění cvičení 

evakuace, aby jeho provedení bylo co nejpraktičtější. 

 

Houser, D.:Ingenieurmethoden des Brandschutzes, Braunschweig, Vereinigung zur Förderung  

des Deutschen Brandschutzes e.V., GFPA German Fire Protection Association, 2005. [7] 

Rozsáhlá publikace, zabývající se odbornými metodami v požární prevenci. Nastiňuje 

několik možných pohledů na požární prevenci. Vysvětluje, jak lze stavebními úpravami 

účinně omezit účinky požáru. Postihuje i oblast matematického modelování rozvoje požáru. 

Zabývá se taktéž problematikou bezpečnosti osob a dimenzováním únikových cest. Uvádí 

možnosti, jakými lze analyzovat proud osob. Specifikuje technické požadavky na požární 

zařízení.  
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3 Základní pojmy 
V této části budou vysvětleny jednotlivé pojmy, se kterými se bude v celém dokumentu 

pracovat.                                                                         

3.1 Evakuace 
Definovat přesně pojem evakuace z pohledu požární ochrany je obtížné. Závazně ho 

totiž neurčuje žádný zákon ani jiný závazný předpis. Z tohoto důvodu se budu muset zaměřit 

na definici tohoto pojmu hlouběji.  

Pojem evakuace je sice intuitivně chápan přibližně správně. Jeho zachycení do 

smysluplné definice bude ale obtížnější. Nová definice by měla poskytnout všem čtenářům 

lepší pochopení této práce. 

Definice evakuace lze nalézt ve třech dokumentech a to  

1) Vyhláška č. 380/2002 sb. [6], která definuje evakuaci jako souhrn organizačních a 

technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v 

daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je 

zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné 

prostředky uskladnění. Tato definice je pro potřeby evakuace konkrétního 

administrativního objektu příliš přehnaná, protože v případě provedení evakuace 

není zapotřebí věnovat se náhradnímu ubytování, neboť evakuované osoby zde 

nebydlí. 

2) Výkladový slovník [12] pohlíží na evakuaci jako na vyprázdnění nebo vyklizení od 

obyvatelstva ze stanovené oblasti v prostoru válečných činností k zmírnění ztrát na 

životech obyvatel i na výrobních a materiálních prostředcích. Zde je zohledněno a 

hlavně řečeno to hlavní, že evakuace slouží k předcházení ztrát. Zbytek definice je 

zaměřen na ohrožení válečnými aktivitami, které sice mohou být důvodem evakuace  

administrativní budovy, nicméně další podstatná rizika zanedbává. 

3) Evakuace osob je [13] je krátkodobé opuštění potencionálně ohroženého prostoru s 

průvodními účinky požáru bez pomoci záchranných složek. Tato definice je 

z pohledu této práce nejpřesnější, i když připouští možnost evakuace pouze 

z důvodu požáru. 
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Nová definice je vytvořena syntézou nejlepších vlastností výše vyjmenovaných. 

 

Objektová evakuace je soubor organizačních a technických opatření 

zabezpečující krátkodobé přemístění osob a věcných prostředků podle evakuačního 

plánu z míst ohrožených mimořádnou událostí mimo její dosah, bez pomoci 

záchranných složek, za účelem minimalizace ztrát. 

 

Tato definice nejlépe kopíruje problematiku evakuace administrativní budovy. Vylučuje 

taktéž častou záměnu pojmu objektové evakuace a vyvedení. Vyvedení je sice opuštění míst 

ohrožených mimořádnou událostí, ale již s pomocí složek provádějících záchranné práce, 

kdežto evakuace probíhá tak, že obyvatelé odejdou sami ihned po té, co jsou varováni 

způsobem k tomu určeným. 

3.2 Požární evakua ční plán  
Požární evakuační plán [2] je dokument upravující způsob provedení evakuace dané 

budovy v případě zasažení nebo ohrožení požárem. Musí být zpracován pro objekty se 

zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Jeho úplnost a správnost se zkouší formou 

cvičného požárního poplachu nejméně jednou ročně. 

3.3 Úniková cesta  
Dle ČSN 73 0802  [5] je úniková cesta komunikace v objektu nebo na objektu 

umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na 

volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem. Člení 

se na chráněnou a nechráněnou.  

3.4 Únikový pruh  
Dle ČSN 73 0802 [5] je únikový pruh základní šířka únikové cesty, přesně 0,55m. 

V jejích násobcích se uvádí šířka únikových cest a v této formě se vkládá do vzorců  pro 

výpočet doby evakuace.  

3.5 Evakuační výtah  
Evakuační výtah slouží k evakuaci osob. Kabina musí být zhotovena z nehořlavých 

nebo z nesnadno hořlavých materiálů. Kabina výtahu musí dosáhnout nejvýše položeného 

užitného podlaží a vrátit se zpět do místa, odkud je nejednodušší evakuace v čase 
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nepřekračujícím 2,5 minuty. Výtah musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie minimálně 

45 minut. Splňovat musí další podmínky normy ČSN 73 0802 [5]. 

3.6 Volné prostranství  
Dle ČSN 73 0802 [5] je volné prostranství prostor mimo požárem napadený objekt, 

umožňující volný a bezpečný pohyb osob ve směru od objektu. Za volné prostranství se 

považujé i jiné, požárem neohrožené prostory sousedního objektu apod., ze kterých je možný 

volný a bezpečný pohyb ve směru od požárem napadeného objektu. 
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4 Předpisy týkající se evakuace 
Jde o zákony, vyhlášky a normy, které vytváří právní prostředí pro provádění úkolů 

požární ochrany. 

4.1 Zákon č. 133/1985 [2] o požární ochran ě  
Stanovuje podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a 

dalšími mimořádnými událostmi. Upravuje povinnosti ministerstev, jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob pro zajištění požární bezpečnosti. Dále také stanovuje, že každá 

osoba je povinna chovat se tak, aby nezavdala příčinu vzniku požáru. Každá osoba je povinna 

poskytnout osobní pomoc při zdolávání požáru nebo jiné mimořádné události. Nejdůležitější 

poslání tohoto zákona je povinnost rozřadit objekty do kategorií podle míry požárního rizika. 

1) Se zvýšeným požárním nebezpečím 

− Objekty, kde se vyskytují oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé 

látky v celkovém množství převyšujícím 1000 kg, nebo 250 litrů těchto látek 

v kapalném stavu. 

− Objekty, kde se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v objemech o 

celkové velikosti větší než 100 litrů. 

− Objekty, kde se usazuje hořlavý prach v souvislé vrstvě o tloušťce 1mm a větší. 

− V prostorách, kde je nahodilé požární zatížení větší než 120 kg dřeva na m2. 

− V objektech o 7 a více nadzemních podlažích. 

2) S vysokým požárním nebezpečím 

− Objekty, kde se vyskytují oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé 

látky v celkovém množství převyšujícím 5000 tun. 

− Objekty, kde se produkují hořlavé nebo hoření podporující plyny o hmotnosti větší 

než 5000 tun za rok. 

− Objekty, které mají než 15 nadzemními podlažími nebo jejichž výška přesahuje 

45m. 

3) Bez požárního nebezpečí 

− Objekty, které nepřekračují stanovené limity pro zvýšené nebo vysoké požární 

nebezpečí. 
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Každá kategorie nebezpečnosti vyžaduje specifické požadavky na požární prevenci. 

Majitel, popřípadě uživatel objektu je na základě tohoto zákona nucen věnovat pozornost i 

finance požárnímu zabezpečení objektu. Je zde rovněž stanovena organizace Státního 

požárního dozoru.   

Tento předpis rozděluje jednotky požární ochrany na jednotku hasičského záchranného 

sboru kraje, jednotku hasičského záchranného sboru podniku, jednotku sboru dobrovolných 

hasičů obce a jednotku dobrovolných hasičů podniku. Vymezuje též zvláštní postavení 

vojenské hasičské jednotky. Všem jednotkám stanovuje jejich povinnosti při vykonávání 

služby. 

4.2 Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek pož ární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru [3] 
Vyhláška upřesňuje podmínky stanovené v zákoně 133/1985. V úvodu definuje 

základní pojmy, např. požární nebezpečí, požár, požární technika a další. Vyhláška upravuje 

podmínky požární bezpečnosti o vybavení objektů věcnými prostředky požární ochrany a 

požárně bezpečnostním zařízením. Určuje, jakým způsobem se provozují, udržují, opravují a 

kontrolují zařízení podmiňující požární bezpečnost stavby. Předpis stanovuje přesný způsob 

posuzování požárního nebezpečí. Určuje, kdo je osoba odborně způsobilá a kdo technik 

požární ochrany, rovněž vymezuje podmínky udělení licence.  

V sedmém oddíle určuje druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany. Požární 

evakuační plán je jedním z těchto dokumentů a má zásadní význam pro mou práci.  

 

4.3 Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a 
umíst ění značek a zavedení signál ů [11] 
Upřesňuje způsob, jakým mají být osoby informovány o nebezpečí, které jim hrozí. 

Určuje, jakým způsobem mají být značky namontovány. Musí být dostatečně kontrastní oproti 

prostředí, ve kterém jsou umístěny. Evakuační značky musí byt osvětleny a napojeny na 

náhradní zdroj energie, popřípadě musí být ve fotoluminiscenčním provedení. Stanovuje, kdy 

musí být značka opatřena textem a kdy i piktogramem. Rozděluje grafické informace na 

zákazové, příkazové, výstražné a nouzové. Těmto druhům značek je přidělena takzvaná 

rychlá informace. Je určena tvarem a barvou, kterou člověk podvědomě vnímá téměř stejně 

významně jako psaný text. Pro přehlednost je uvádím v tabulce 1. 
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tabulka 1 bezpečnostní značky 

Druh Tvar Barva Příklad použití Obrázek 

zákazová kruh, obdélník červená zákaz kouření 

 

příkazová kruh modrá 
příkaz k nošení 
ochrany hlavy 

 

výstražná trojúhelník žlutá, černá 
nebezpečí elektrický 

proud 

 

nouzová obdélník zelená únikový východ 

 
 

Toto nařízení je v souladu s evropskou směrnicí  Rady 92/58/EHS [16] a normou ČSN 

ISO 3864 [17] o bezpečnostních barvách a bezpečnostních značkách. 
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5 Počítačový software 

5.1 AutoCAD  
 Tento program vyvinula společnost Autodesk [14]. Od roku 1982, kdy vznikla první 

verze AutoCAD 1.0., vydala 23 rozšiřujících verzí. Poslední a nejnovější verzí je AutoCAD 

2009, který byl vydán v březnu 2008. AutoCAD se nejprve rozšířil ve Spojených Státech 

Amerických a později v Rusku, odkud se dostal i k nám. Největší prodejce AutoCadu v České 

republice je firma Xanadu a.s.  

CAD je zkratka anglických slov Computer Aided Design, což v překladu do češtiny 

znamená počítačem řízený návrh. Využití tohoto programu je velice široké. Základní část se 

využívá pro vytváření technických výkresů, především strojírenského zaměření. K tomuto 

programu se však dají dokoupit moduly pro návrhy elektrických obvodů, architektonické 

návrhy, potrubní vedení, optimalizování aerodynamiky, tvoření map a další. K dispozici jsou 

také databáze normalizovaných součástek (např. šrouby), prodávané pod názvem Mechsoft. 

Program dokáže modelovat ve dvojrozměrném prostředí, ale již od verze R11 z roku 1990, 

také v prostoru, tedy 3D. Všechny verze jsou vydávány i s příponou LT, jejichž pořizovací 

cena je nižší, ale  které nejsou schopny pracovat ve trojrozměrném prostoru. 

Tato aplikace má několik zásadních výhod, díky kterým se začala používat v širším 

měřítku.  Šetří čas při pořizování výkresové dokumentace a zkracuje tím cestu mezi nápadem 

a realizací. Umožňuje jednoduchým způsobem vytvořené výkresy opravovat nebo 

optimalizovat. Je schopna komunikovat přímo s výrobním zařízením, například stroji CNC. 

Výkresy vytvořené v tomto programu se dají jednoduše zálohovat.  

K produktům AutoCAD existuje asistenční služba, která je schopna potíže vzniklé při 

kreslení opravit, což vyžaduje pouze připojení k internetu.  

Důvod, proč tento program zmiňuji, je fakt, že program Simulex od firmy Integrated 

Environmental Solutions Ltd. podporuje formáty dxf. Tato vlastnost umožňuje nahrát 

technické výkresy objektu přímo do prostředí programu Simulex. 
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5.2 Simulex  
Simulex je program od firmy Integrated Environmental Solutions Ltd [15]. Zabývá se 

výrobou programů pro simulace nejrůznějších jevů. Jejich softwarová produkce obsahuje 

program na trojrozměrné vizualizace budov, program na optimální rozložení mechanických či 

elektrických součástí podle zadaných kritérií, simulace na ohřívání budov ze slunečního 

záření a taktéž i simulace evakuace. Tato firma úzce spolupracuje i s firmou Autodesk, je tedy 

zaručena dobrá kompatibilita mezi programy těchto softwarových výrobců. 

Program Simulex je velice jednoduchý s intuitivním ovládáním a nevyžaduje 

dlouhodobou přípravu nebo zvláštní znalosti či dovednosti. Jeho pracovní prostředí je na 

obrázku 1. Program Simulex je schopen přijmout výkresy ve formátu dxf a podle nastavených 

parametrů provést simulaci evakuace objektu. Tímto objektem může být jak budova tak i 

dopravní prostředek. Při zadávání parametrů máme možnost ovlivnit evakuační východy, 

propojení mezi jednotlivými podlažími schodišti nebo výtahy, obsazení objektu osobami. Při 

rozmisťování osob máme na výběr, zda určíme vlastnosti skupiny osob, nebo konkrétních 

jedinců. Program zachycuje u osob jejich fyzický stav, věk, znalost daného objektu a další. 

Výstupem ze simulace je samozřejmě určení doby trvání evakuace. Je také možné 

vyzualizovat i pohyb osob a jejich možné hromadění u dveří, východů či u jiných zúžených 

míst. Nedokáže pracovat s panikou nebo se schopnostmi při zakouření prostoru. 

 

Obrázek 1 prostředí programu Simulex 
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6 Evakuace 
Pojem evakuace je nutné posuzovat především z pohledu osob, kterých se bezprostředně 

týká, tedy evakuovaných. Nyní se zaměřím na zběžnou charakteristiku základních parametrů, 

které je potřeba brát v úvahu při hledání způsobu, jak nejlépe evakuované chránit v případě 

ohrožení. Těmito parametry jsou vlastnosti osob vyskytujících se v objektu a jejich reakce na 

vyhlášení požárního poplachu, zákonitosti pohybu osob a vliv kouře. Tyto elementy působí 

přímo na evakuované osoby a tím ovlivňují i dobu, za kterou jsou schopny ohrožený objekt 

nebo jeho část opustit. 

6.1 Psychické vlastnosti osob 
Vlastnosti osob nacházejících se v objektu jsou velice různé. Každý člověk se chová vůči 

svému okolí jistým způsobem. Nutí ho k tomu výchova, společenské konvence, obecně 

uznávané normy nebo strach. Tyto uměle vytvořené normy chování člověk uplatňuje pouze se 

svým vědomím a za nějakým účelem. Pokud je daná osoba vystavena velikému stresu, je 

omezena běžně používaná inteligence a nastoupí takzvaná archetypální inteligence. Jde 

v podstatě o pud, umožňující rychle reagovat na útok nebo jakékoli ohrožení své osoby. 

Pokud uplatníme tuto informaci i v případě vyhlášení požárního poplachu, musíme počítat 

s nestandardním chování některých osob. Proto se pokusím možné reakce na stres alespoň 

přibližně rozdělit do několika  málo skupin dle [11]: 

- Chování bez změn. Malá část osob, pravděpodobně 5-25%, nebude projevovat žádné 

změny. Ve skutečnosti racionálním způsobem rychle překonají emoční vzruchy 

z okolí a v případě ohrožení postupují velice racionálně. 

- Chování s mírným podrážděním. Osob v tomto stavu se bude v případě ohrožení 

vyskytovat nejvíce, 50-75%. Budou mírně zmatené a lehce ovlivnitelné chováním 

ostatních. Zvládnou uposlechnout jednoduché příkazy.  

- Reaktivní deprese se může dotknout 5-15% osob. Jde o reakci, kterou již rozumově 

daná osoba nedokáže zvládnout. Tyto osoby se uzavírají do sebe, nekomunikují, sedí 

na místě a nedokáží se bez pomoci dalších osob nebo záchranářů odhodlat k jakékoli 

aktivitě. Tyto osoby však mohou přejít do fáze emočního šoku při další změně v okolí 

např. uvidí kouř, rozbije se okno, uslyší hluk a podobně. 

- Hysterie je reakce, kdy se osoba opět nedokáže kontrolovat a je ovládána pouze 

emoční složkou své osobnosti. Při ohrožení to bývá 5-15% osob. Tyto osoby již realitu 

vnímají velice pokřiveně. Mívají záchvaty nesmyslné aktivity. Pokud tato osoba 

hovoří, tak vždy velice rychle a nedokáže poslouchat. Mohou být i agresivní. Tato 
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reakce je považována za panickou. Tyto osoby mohou svým chováním pohnout 

k podobnému chování i méně psychicky podrážděné osoby ze skupiny s mírným 

podrážděním. Takto může dojít ke zřejmě nejnebezpečnějšímu jevu při evakuaci – 

panice. V této chvíli se snaží všechny osoby okamžitě dostat ven z ohroženého 

prostoru a překážky v cestě, další unikající osoby i jiná omezení přehlíží. Způsobuje to 

pud sebezáchovy. 

- Silná fyzická reakce (převrácená) je stejně bouřlivá jako hysterie je však obrácena na 

svou vlastní osobu. Projevuje se silnou nevolností, zvracením, svalovými křečemi. 

Osoba svou úzkost převrací do silné víry, že část jejího těla nefunguje. Tato vůle může 

být tak silná, že pocit nefunkčnost části těla se projeví tak, jako by byla skutečná. 

 

Reakce na stres jsou mírnější, pokud osoba už danou situaci v životě zažila a povedlo se jí 

ji úspěšně vyřešit. Také z tohoto důvodu se provádí nácvik evakuace. Jsou taktéž mírnější 

pokud osoba není uvržena do vážného stresu a její rozum jí pomůže najít správné řešení. 

Pomáhá také, pokud se v závažné situaci člověk nenachází sám. Obě osoby či skupina osob, 

jsou pak odolnější vůči stresu. 

6.2 Fyzické vlastnosti osob 
Fyzický a psychický stav každé osoby je úzce svázán. Pokud je člověk fyzicky omezen, 

vyžaduje to zvláštní přístup pro evakuaci. Týká se to především nemocnic, domovů pro 

seniory a ústavů pro postižené. V praxi se však s fyzicky postiženou osobou můžeme setkat 

v postatě na libovolném místě, např. v nákupním či zábavném centru, na úřadě a samozřejmě i 

v dalších objektech. V tabulce 2 uvádím názorný přehled snížení rychlosti pohybu různě 

fyzicky postižených osob dle [1]. Je rozdělena nikoli podle druhu nemoci či postižení, ale 

podle druhu pomůcky, kterou daná osoba potřebuje k pohybu. To je totiž faktor předurčující 

konkrétní rychlost pohybu dané osoby. Taktéž je to faktor předurčující prostor, který 

postižená osoba potřebuje kolem sebe, aby se mohla pohybovat. 
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tabulka 2 rychlosti pohybu fyzicky postižených osob 

Druh omezení 
Vodorovná 

cesta [m·min-1] 
Rychlost v 

[%] 
Po schodech 

dolů [m·min-1] 
Po schodech 

vzhůru [m·min-1] 

Bez postižení 75 100 42 42 

Bez pomůcek 57 76 21,6 25,8 

Hůl 48,6 65 19,2 21 

Berle 56,4 75 13,2 13,2 

Opěrný rám 34,2 46 - - 

Manuální 
invalidní vozík 

41,4 55 - - 

Elektrický 
invalidní vozík 

53,4 71 - - 

6.3 Obecné zákonitosti pohybu 
Pohyby velkého počtu osob jsou značně problematickým jevem, který je však možné 

zkoumat i na obvyklých místech, např. koncert nebo hokejový zápas. Parametrem 

ovlivňujícím rychlost pohybu je hustota proudu. Závislost těchto veličin je experimentálně 

určena a znázorněna v grafu 1. 

 

 

Graf 1 závislost rychlosti pohybu na hustotě proudu 
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V grafu jsou uvedeny rychlosti při vodorovném pohybu, pohybu po schodech dolů a 

po schodech nahoru. Jak vyplívá z hodnot, při pohybu s hustotou 0,1 až 0,4 po schodech dolů 

je rychlost pohybu větší než po vodorovných komunikacích. To je dáno tím, že délka schodu 

je pro všechny stejná a tím i délka kroku. Chůze je tedy značně rytmická. Hustota 0,1 až 0,4 

odpovídá takové hustotě proudu, že následující schod ve směru pohybu je již uvolněný a 

zároveň blízko za zády je další unikající osoba. Nutí to tedy osobu jít pořád vřed a nijak ji 

neomezuje v pohybu. Tato situace tedy znemožňuje předbíhání a nepravidelné změny 

rychlosti proudu. Při nižší hustotě proudu má osoba dostatek prostoru na to, aby šla pomaleji, 

nebo se dokonce vracela zpět. Pokud by šlo o osobu, která by se v objektu špatně orientovala 

může dojít ke zmatenému hledání únikového východu či schodiště. Při hustotě proudu vyšší 

než 0,4 dochází již k omezování pohybu po schodech dolů. Následující schod je ještě obsazen 

jinou osobou. Rychlost úniku je v ČSN 73 0802 [5] dána taxativně a tyto rychlosti uvádím 

v tabulce 3. 

tabulka 3 rychlost pohybu dle ČSN 73 0802  [5] 

Únik osob Rychlost pohybu         
[m·min-1] 

Kapacita únikového pruhu 
[osob·min-1] 

Vodorovná cesta 30 40 

Po schodech dolů 25 30 

Po schodech nahoru 20 25 

 

Rychlost pohybu a další parametry průběhu evakuace, jsou ovlivněny i jinými 

parametry, např. věkem, pohlavím a podobně. Výčet možných pohledů na tuto problematiku 

je značně rozsáhlý a jeho zpracování by vydalo na samostatnou práci. 

6.4 Vliv kou ře 
Rozvoj požáru je doprovázen výronem kouře, který se rychle šíří daným prostorem. 

Zakouření způsobuje snížení viditelnosti a zhoršení stavu atmosféry v objektu. Zhoršení stavu 

atmosféry je hlavním důvodem úmrtí při požárech, protože toxické zplodiny se častokrát šíří 

rychleji než samotný plamen a osobu zbaví vědomí, usmrtí jí až nadměrné zvýšení teploty 

nebo zvýšení toxicity kouře.  

Unikající osoba však není schopna na první pohled poznat, jak je složení kouře toxické. 

Je tedy zjevné, že hustota kouře ovlivňuje rychlost evakuace až do jisté mezní hranice. Tato 

hranice způsobí, že osoba již pokládá hustotu kouře za příliš vysokou a navrátí se zpět. Dle 

[1] je toto rozhodnutí ovlivněno barvou kouře, výškou teploty, hloubkou znalosti daného 
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objektu, osvětlení, dráždivých účincích na oči, denní době a dalších. V tabulce 4 je uvedena 

procentuální statistika těchto rozhodnutí v závislosti na viditelnosti. 

tabulka 4 závislost viditelnosti na rozhodnutí nepokračovat v úniku 

Viditelnost [m] Rozhodnutí nepokračovat [%] 

> 0,6 10,2 

> 1,8 17,2 

> 3,6 20,2 

> 9,1 31,7 

> 11 2,2 

> 13,7 3,7 

> 18,3 7,4 

< 18,3 7,4 

 
Je zajímavé, že rozdíly v těchto rozhodnutí při změně pouze denní doby je až 30%. Tedy 

při potřebě evakuace v nevhodnou dobu, především v noci, se akceptovatelná hustota kouře 

významným způsobem snižuje. V ČSN 73 0802 [5] je uveden požadavek na posouzení 

rychlosti zakouření a to do výšky 2,5 m od podlahy. 
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7 Popis objektu 
Pro prezentaci jednotlivých výpočtů evakuace bude použita administrativní budova 

Krajského úřadu v Olomouci. Dobře totiž reprezentuje skupinu administrativních budov, které 

se v posledních několika letech staví ve velkém množství.  

Krajský úřad v Olomouci je umístěn ve dvou budovách a to na adresách Jeremenkova 

40A a Jeremenkova 40B. Do této práce je vybrána pouze první budova, tedy s adresou 

Jeremenkova 40A. Samotný úřad nazývá první z obou budov Krajským úřadem a druhou 

Regionálním centrem, ve které se kromě úřadu nachází i pobočka banky ČSOB, vyhlídková 

restaurace a kanceláře různých organizací. Toto názvosloví budu samozřejmě ve své práci 

respektovat. Kolaudace objektu proběhla 31. srpna 2001. Jedná se tedy o budovu poměrně 

novou. Jak je patrné z obrázku 2, budova je postavena v duchu moderního funkcionalismu 

s jednoduchými liniemi a pravidelnými tvary. Tvarově i barevně je koncepce budovy 

doplněna vstupním foaje. Prosklená výtahová šachta, přimknutá k nejmohutnější části budovy 

tvoří významný grafický prvek celé stavby. Fotografie objektu jsou v příloze 1. 

7.1 Umíst ění objektu 
Jak je patrné z obrázku 2, objekt se nachází naproti Hlavnímu nádraží v Olomouci. 

K budově Krajského úřadu je ze severní strany připojen objekt Železniční polikliniky 

Olomouc. Z východní strany je umístěno vydlážděné prostranství s podchodem na tramvajové 

a autobusové zastávky a na vlaková nástupiště. K tomuto prostranství přiléhá budova 

Regionálního centra Olomouc. Z jižní strany sousedí s Jungmannovou ulicí a budovou, kde 

sídlí Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra,také se zde nachází kontaktní místo firmy 

Canon, Tesco, DHL a další. Na západní straně je umístěno parkoviště, za ním Smetanova 

ulice a obytný dům. 
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Obrázek 2 situační schéma 

7.2 Stavební řešení 
Objekt má v nejvyšším místě 10 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Půdorys je ve tvaru 

písmene L, ke kterému se přimyká eliptická skulptura vchodové části. Budova je postavena 

z železobetonu, s rovnou střechou. Podle použitých materiálů se tedy řadí do kategorie 

nehořlavých stavebních konstrukcí s označením DP1. Požární výška objektu je 32,5m. Každé 

podlaží, mimo 10.NP, má jednu hlavní chodbu, která navazuje na hlavní schodiště. 1.PP až 

4.NP mají i vedlejší chodbu spojenou s hlavní chodbou. V 1.PP jsou podzemní garáže, 

strojovna výtahů, telefonní rozvodna, hlavní uzávěry vody, plynu a elektřiny. V 1.NP se 

nachází kantýna, recepce společně s ohlašovnou požáru a stanovištěm bezpečnostní služby. 

Dále několik kanceláří, archivů a počítačových učeben. Ve 2.NP je umístěn kongresový sál,  

menší zasedací místnost, 25 kanceláří, dva archivy a malá kuchyňka. Ve 3.NP až 8.NP se 

nachází kanceláře, archivy, místnosti pro kopírování a tisknutí a malé kuchyňky. V 9.NP má 

svou kancelář hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík a jeho první náměstek Ing. 

Pavel Horák. V 10.NP se nachází pouze zasedací místnost a strojovna výtahu. Každé podlaží 

je pak vybaveno sociálním zařízením a úklidovou místností. Celá budova je bezbariérová. 

Vysvětlivky 

 

1 Krajský úřad v Olomouci       

2 Regionální centrum Olomouc 

3 Hlavní nádraží 
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7.3 Požární úseky 
Celá budova je členěna do 20 požárních úseků, které zabraňují šíření požáru. Jejich 

pojmenování upravuje norma [9]. Podrobně je možné si jednotlivá podlaží a rozmístění PÚ 

prohlédnout v příloze 2. 

1.PP je členěno na 5 požárních úseků. V 1NP až 4.NP se na každém patře nachází 3 

požární úseky. Ostatní podlaží 5.NP až 10.NP jsou členěna pouze na 2 požární úseky. Jejich 

přesné rozmístění je v příloze 2. Požární dveře do chráněné únikové cesty jsou typu EI-C 60 

DP1, všechny ostatní požární dveře jsou typu EW-C 60 DP1. Požární stěny i stropy jsou 

železobetonové s požární odolností REI 240, REI 180 nebo REW 180. Stěna s největší 

odolností, tedy REI 240, je na straně přiléhající k sousední budově Železniční polikliniky.  

Rozměry požárních úseků musejí být takové, aby umožňovaly snadný a bezpečný únik osob 

z každého požárního úseku. Musí být navrženy tak, aby zamezovaly velkým ekonomickým 

ztrátám a zároveň nebránily plnění funkce objektu. Požárně dělící konstrukce nesmí být 

narušeny zbytečnými prostupy. Musí oddělovat prostory s vysokým požárním zatížením a 

umožňovat požárním jednotkám rychlý a účinný zásah.  

Všechny uvedené parametry v bodu 7.3 odpovídají stanovaným podmínkám z ČSN 73 

0802 [5]. 

7.4 Únikové cesty 
Únik z budovy má být navržen tak, aby v případě požáru bylo možné ji v co nejkratším 

čase opustit. Je tedy nutné, aby únikové cesty byly trvale volné a směřovaly na volné 

prostranství nebo do CHÚC. Protože budova Krajského úřadu je vyšší než 22,5m, je zde 

vytvořena CHÚC typu B a to v prostoru hlavního schodiště od 1.PP do 9.NP. Není vybavena 

požární předsíní, ale požárním přetlakovým větráním. Jednotka tvořící přetlak v CHÚC je 

umístěna na střeše budovy nad 4.NP společně s klimatizací a běžným větracím systémem. V 

objektu je zaveden systém vzduchotechnických šachet uložených v podhledech na rozvod a 

odvod vzduchu. Evakuace objektu je navržena tak, že osoby opouští budovu po nechráněných 

únikových cestách nejkratším možným způsobem do CHÚC, sousední budovy Železniční 

polikliniky nebo na volné prostranství. V tabulce 5 uvádím šířky podstatných elementů, které 

jsou součástí únikových cest, ať už chráněných či nikoli. 

 

 

 

 



19 

tabulka 5 šířky průchodů v objektu 

Dveře Šířka (m) Chodba Šířka (m) Schodiště Šířka (m) 

do kanceláře 0,8 hlavní 2,18 hlavní 1,8 

do úklidové m. 0,7 vedlejší 1,8 vedlejší 1,3 

propojovací 1,2 můstek 1,5 z 9.NP do 10.NP 0,9 

hlavní 1,5   ze zasedací m. 1,1 

 
Nejdůležitější při evakuaci je, aby mohli všechny osoby daný objekt opustit. K tomu je 

zapotřebí správné umístění a provedení východů. Východy z budovy jsou umístěny na všech 

stranách tohoto objektu. Vedou na volná prostranství, na parkoviště nebo do sousední budovy 

Železniční polikliniky. K odemknutí dveří spojujících budovu Krajského úřadu a Železniční 

polikliniky je nutné použít klíč ze zaskleného boxu umístěného vedle příslušného vchodu. 

Dveře všech východů se otvírají ve směru úniku, nebo jsou vysouvací. Východy jsou uvedeny 

v tabulce 6 a pro lepší orientaci i graficky zaznačeny v příloze 2. 

tabulka 6 východy z budovy 

Číslo Druh Podlaží Šířka (m) 

1 Výjezd z podzemní garáže 1.PP 4,7 

2 Hlavní vchod 1.NP 1,5 

3 Vedlejší 1.NP 1,3 

4 Zadní 1.NP 1,3 

5 Na parkoviště 1.NP 0,8 

6 Boční 1.NP 0,8 

7 Ze schodiště 1.NP 0,8 

8 Spojka do vedlejší budovy 6.NP 1,2 

9 Spojka do vedlejší budovy 7.NP 1,2 

10 Spojka do vedlejší budovy 8.NP 1,2 

 
V případě evakuace nebudou použity všechny východy. Východy č. 6 a 7 slouží pouze 

jako servisní. Východy č. 8, 9 a 10 jsou uvažovány pouze jako náhradní únikové cesty. 

Evakuační východy, které se použijí v případě potřeby tedy jsou č.1, 2, 3, 4 a 5. 

7.5 Výtahy 
V budově jsou pro její značnou výšku instalovány celkem 3 výtahy. Dva výtahy jsou 

umístěné na čelní straně budovy. Mohou dopravovat osoby z 1NP až do 10.NP. Tyto výtahy 

mají 2 ze stěn prosklené a celá výtahová šachta je prosklená též. Oba z těchto výtahů mají 

nosnost 630kg a maximální počet přepravovaných osob je 8. Strojovna těchto výtahů je 
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umístěna v 1.PP. Výtah je vybaven komunikačním zařízením pro případ poruchy a zvukovým 

zařízením pro informace o aktuálním patře a ovládání dveří. Tyto výtahy se nesmí používat 

v případě vzniku požáru.  

Třetí výtah je evakuační a musí tedy splňovat podmínky stanovené v ČSN 73 0802 [5]. 

Je umístěn uvnitř budovy vedle hlavního schodiště. Dopravuje osoby z 1.PP do 9.NP. 

Strojovna tohoto výtahu je umístěna v 10.NP. Výtah má nosnost 1000kg a naráz smí dopravit 

až 10 osob. Je taktéž vybaven komunikačním zařízením pro případ poruchy a zvukovým 

zařízením pro informace o aktuálním patře a ovládání dveří. 

7.6 Odstupové vzdálenosti 
Odstupové vzdálenosti se určují pro vymezení nebezpečného prostoru okolo hořícího 

objektu.  

1) Odstupová vzdálenost dle troskového stínu 

Tento prostor je ohrožen jak padajícími troskami tak sáláním tepla. V normě 

ČSN 73 0802 [5] je uveden vzorec pro výpočet troskového stínu a pro určení prostoru 

ohroženého dopadajícími částmi hořícího objektu. Vzorec má tvar chd ⋅= 36,01   (7-1) 

a určuje úhel 20º od svislice kam budou dopadat trosky. Celková vzdálenost pak tedy 

závisí na hc , což je kolmá vzdálenost od okolního terénu po vrchol budovy. 

Vzdálenost d1 se neurčuje u objektů, které mají střechu se sklonem menším než 45º, 

jak je znázorněno na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3 odstup od objektu vymezený dopadem trosek 

2) Odstupová vzdálenost dle intenzity sálání tepla 

Zde se uvažuje o vzdálenosti, ve které se sálání tepla sníží na bezpečnou 

hodnotu. Za bezpečnou hodnotou se v České republice podle platných norem považuje 
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hodnota nižší než I = 18,5 kWm-2. To je hodnota hustoty tepelného toku, která dokáže 

způsobit vznícení smrkového dřeva. Postupové vzdálenosti se určují okolo požárně 

otevřených ploch, tedy především oken. Takto určený prostor se považuje za požárně 

nebezpečný, proto nesmí zasahovat na sousední pozemek, do dalších požárních úseků 

nebo dalších objektů. Ovlivňuje taktéž rozmístění vnějších hydrantů. 

Výpočet odstupové vzdálenosti se provádí tak, že podle vzorce  

uiip hlS ⋅=                                                                                             (7-2)               

vypočteme obsah vymezené části posuzovaného požárního úseku. Dále vypočteme 

obsah požárně otevřených ploch dle vzorce  33221 popopopo SkSkSS ⋅+⋅+= .        (7-3)                    

K dokončení výpočtu zbývá jen určit procento požárně otevřených ploch podle vzorce 

1000
0 ⋅=

p

p

S

S
p                                                                                                           (7-4) 

a výsledné hodnotě přiřadit odpovídající hodnotu d2 dle přílohy F normy ČSN 73 0802 

[5]. Pro přiřazení správné hodnoty je nutné zjistit požární zatížení pv. Jeho výpočet je 

uveden v příloze 3 a 4. 

tabulka 7 odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 0802 [5] 

požární úsek l i hui Sp Spo1 p0 pv d2 Strana objektu 
 [m] [m] [m2] [m2]  [kg·m2] [m] 

východ N1-07 70,7 3,6 254,52 49,7 19,5% 25,1 0 

jih N1-07 41,5 3,6 149,4 18,1 12,1% 25,1 0 

západ N1-07 64,6 3,6 232,56 27,2 11,7% 25,1 0 

sever Z této strany těsně přiléhá budova 

 

l i – délka posuzovaného úseku p0 – procento požárně otevřených ploch 

hui – výška posuzovaného úseku pv – požární zatížení PÚ 

Sp – celková plocha posuzovaného úseku d2 – odstupová vzdálenost určená 

z intenzity sálání tepla 

Spo1 – plocha požárně otevřených ploch  

 

Odstupové vzdálenosti z tabulky 7 vyšly nulové, díky malému požárnímu 

zatížení. Protože má objekt rovnou střechu a malé požární zatížení, představuje pro 

své nejbližší okolí jen minimální nebezpečí.  
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8 Výpočet doby evakuace 
 

Doba evakuace je nejsledovanějším parametrem. V závislosti na době se totiž mění i 

pravděpodobnost, že se všechny osoby stihnou evakuovat včas. Tato závislost je nepřímo 

úměrná. 

8.1 Rozmíst ění osob 
V budově se nachází celkem 190 pracovníků. Všichni jsou zaměstnanci krajského úřadu 

mimo bezpečnostní služby a obsluhy v kantýně. Tento personál, stejně jako návštěvy, jsou v  

tabulce 8 uvedeny jako další osoby. Tabulka zobrazuje počty osob v běžný pracovní den a 

v den konání konference, protože tyto dva stavy se od sebe značně liší především v počtu 

návštěvníků. Konference se zde konají i třikrát do měsíce, takže pravděpodobnost toho, že 

mimořádná událost nastane v den konání konference, není zanedbatelná. 

tabulka 8 rozmístění osob v budově 

 běžný pracovní den konání konference 

podlaží po čet zaměstnanc ů další osoby po čet zaměstnanc ů další osoby 

1PP 4  4 2 

1NP 21 4 21 4 

2NP 36  36 55 

3NP 42  30  

4NP 28  28  

5NP 12  12  

6NP 13  13  

7NP 12  12  

8NP 14  14  

9NP 8 2 2  

10NP 0  0  

celkem 196 233 

 

8.2 Evakuace dle norem 
Hlavní česká norma určující podmínky evakuace je ČSN 73 0802 [5].  

1) Doba evakuace 

 Vypočítám pomocí vzorce 
uK

sE

v

l
t

uu

u
u ⋅

⋅⋅
⋅

=
75,0

                                                     (8-1) 

 
Do vzorce se musí dohledat a dopočítat další hodnoty. Hodnotu lu označující 

délku únikové cesty je nutné vypočítat z technické dokumentace. Rychlost pohybu vu 
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a kapacita únikového pruhu Ku je uvedena v tabulce 3. Jejich hodnota je určena podle 

směru únikové cesty. Počet únikových pruhů se vypočítá z rovnice 
55,0

minš
u = .      (8-2)                                                             

Hodnota s se určuje z normy ČSN 73 0802 [5]. Výpočet se provádí na základě přesně 

určené vzdálenosti z nejvzdálenějšího bodu daného požárního úseku, až k únikovému 

východu.  

 

tabulka 9 výpočet doby evakuace dle ČSN 73 0802 [5] 

Požární 
úsek a E1 

[osob] Položka  lu 
[m] 

vu    
[m.min-1] 

Ku  
[osob.min-1] s šmin   

[m] u t u [min] 

P1/N9-01 0,99 - - - - - - - - - 

P1/02 0,99 3 11.2 24 20 25 0,7 1,5 2,7 1,0 

P1/N4-03 1,00 - - - - - - - - - 

P1-04 0,99 1 11.2 27 20 25 1 1,3 2,4 1,0 

P1-05 1,00 51 10.1 42 20 25 1 4,7 8,5 1,7 

N1/2-06 0,99 - - - - - - - - - 

N1-07 0,99 57 1.1.3 24 30 40 1 1,5 2,7 1,1 

N1-08 0,98 23 1.1.3 34 30 40 1 1,5 2,7 1,1 

N2-09 0,98 57 1.1.3 38 25 30 0,7 1,5 2,7 1,8 

N2-10 0,98 23 1.1.3 44 25 30 0,8 1,3 2,4 1,6 

N3-11 0,98 38 1.1.3 49 25 30 0,7 1,5 2,7 1,9 

N3-12 0,98 23 1.1.3 54 25 30 0,8 1,3 2,4 1,9 

N4-13 0,98 38 1.1.3 60 25 30 0,7 1,5 2,7 2,3 

N4-14 0,98 14 1.1.2 52 25 30 0,8 1,3 2,4 1,8 

N5-15 0,99 25 1.1.3 71 25 30 0,7 1,5 2,7 2,4 

N6-16 0,99 25 1.1.3 82 25 30 0,7 1,5 2,7 2,8 

N7-17 0,99 25 1.1.3 93 25 30 0,7 1,5 2,7 3,1 

N8-18 0,99 25 1.1.3 104 25 30 0,7 1,5 2,7 3,4 

N9/10-19 0,98 26 1.1.3 115 25 30 0,7 1,5 2,7 3,8 

N10-20 0,98 36 1.1.1 128 25 30 0,7 0,9 1,6 4,6 

 

 
Z tabulky 9 odečítáme nejdelší čas evakuace, tedy 4,6 minuty, což je 4min a 36s. 

a - součinitel rychlosti odhořívání s - součinitel evakuace 

E - počet osob  š min - šířka nejužšího místa na únikové cestě 

lu - délka únikové cesty u - počet únikových pruhů 

vu - rychlost pohybu osob tu - doba evakuace  

Ku - jednotková kapacita únikového 

pruhu  
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8.3 Evakuace dle vybraných metod 
Tento bod je zařazen jako mezistupeň mezi normovanými hodnotami a mezi simulací. 

Využitím jiné metody k vypočtu doby evakuace, je možné zachytit jiné parametry než u 

normovaného postupu z normy ČSN 73 0802 [5]. U norem se totiž počítá i s rezervou. 

Neuvažuje však s dobou reakce na vyhlášení poplachu.  

1) Reakce na vyhlášení poplachu 

Je doba od vyhlášení evakuace do jejího počátku. Dle [7] reakci ovlivňují 4 prvky.  

− Kategorie budovy, určená bdělostí osob, obeznámeností osob s objektem a 

hustotou osob. Celkem je vymezeno 7 kategorií A, B, C(a), C(b), C(c), D, E. 

− Systém varování, který je svázán s vybavením objektu, především EPS a 

automatickými hlásiči požáru. Rozlišujeme 3 skupiny A1, A2 a A3. 

− Složitost budovy, jež je posuzována podle počtu pater, délky únikových cest, 

půdorysu budovy, viditelnosti únikových východů. Zde můžeme určit jednu ze tří 

kategorií B1, B2 nebo B3.  

− Bezpečnostním managementem, který zachycuje vliv výcviku personálu a 

provádění cvičných požárních poplachů. Dále zajišťuje personálu propojení 

s komunikačními či jinými systémy a soulad se závaznými dokumenty, např. 

Evakuačním plánem. Bezpečnostní management je členěn do 3 skupin M1až M3. 

Z tabulky v příloze 5 vyplývá, že objekt Krajského úřadu spadá do kategorií A, A1-

A2, B1-B2, M1. Těmto hodnotám odpovídá tabelovaná doba reakce na vyhlášení 

poplachu 0,5 – 1 minuta. 

2) Doba evakuace 

Dobu evakuace vypočítám podle vzorce t = 2 + 0,0117 · p,                       (8-3)          

který vychází z provedení cvičných evakuací výškových staveb s administrativním 

provozem, což vhodně koresponduje i se zaměřením budovy Krajského úřadu [8]. 

Tento systém není složitý na výpočet a domnívám se, že může být zajímavý pro 

porovnání s ostatními výsledky. 

3) Výpočet  

Běžný pracovní den 

t = 2 + 0,0117 · p  + t99                    (8-4) 

t = 2 + 0,0117 · 196 + 1 

t = 5,3 min = 5min 18s 

Den konání konference 

t = 2 + 0,0117 · p  + t99                             (8-4) 

t = 2 + 0,0117 · 233 + 1 

t = 5,7 min = 5min 49s
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t – Doba evakuace 

p – počet osob 

t99 – doba reakce na vyhlášení poplachu dle [7] a vyplývající z tabulky v příloze 5. 

8.4 Evakuace dle Simulexu 
Pro evakuaci podle tohoto programu je použito výkresů vytvořených v Autocadu, 

převedených do formátu dxf. Průběh výpočtu je popsán chronologicky tak, jak to program 

vyžaduje, aby i neznalý člověk při setkání s tímto programem jej mohl úspěšně použít. 

Simulex je vytvořen pouze v anglické verzi. Všechna důležitá slova jsou jednoduchá a 

v průběhu popisu jsou všechna přeložena. 

 
Stručný postup 

− nahrání jednotlivých pater ve formátu dxf 

− nastavení schodišť 

− určení únikových východů 

− propojení pater se schodišti 

− rozmístění osob v objektu 

− přepočítání všech vzdáleností 

− nastavení výstupu ze simulace 

− odstartování výpočtu  

− vyhodnocení průběhu 

 
Nahrání pater 

Tento úkon se provádí přes položku building / add floor (budova / přidej podlaží). 

Všechny vrstvy v programu Autocad před uložením musí být nastaveny do jedné vrstvy. 

Program Simulex přijme všechny objekty a nahradí je za modré neprostupné linie, tvořící zdi 

a vnitřní vybavení. Je nutné odstranit z technických výkresů dveře, ty by totiž ve výsledku 

byly taktéž převedeny na modré neprostupné linie a uzavřely by tak všechny prostupy 

v objektu. Program Simulex ne vždy dobře vyhodnotí oblouky z technického výkresu, je proto 

vhodné tyto nahradit rovnými čarami přibližně kopírující oblouk.  

Každé nahrané podlaží tvoří jedno okno v programu a je možné jej libovolně 

pojmenovat, jak je patrné na obrázku 1. Objekt krajského úřadu v Olomouci je tvořen 11 

podlažími označených 1PP, 1NP – 10NP. 
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Nastavení schodišť 

Schodiště nelze přímo nahrát z technických výkresů. Je nutné je zadat přímo 

v programu položkou building / add staircase (budova / přidej schodiště). Zadává se výška a 

šířka schodiště. Takto vytvořené schodiště je rovněž umístěno do nového okna, podobně jako 

podlaží, a lze jej libovolně pojmenovat. Ve svém projektu jsem nastavil celkově 3 schodiště, 

1PP- 9NP spojující 1.PP až 9.NP, dále boční schodiště 1PP-4NP a 1NP-2NP. 

 
Určení únikových východů 

Všechny uvažované východy z budovy je nutné definovat přímo v programu a pouze 

na takto definované východy bude brán zřetel v průběhu výpočtu. Lze tak určit pouze 

otevřené východy a východy, se kterými se počítá při evakuaci a jsou uvedeny v požárním 

evakuačním plánu. Servisní a náhradní únikové východy v tomto případě ponechávám 

uzavřené. Jejich zadávání umožňuje položka building / add exit (budova / přidej východ). 

Únikový východ přidáme kliknutím levým tlačítkem myši v nastaveném patře. Je možné 

pravým tlačítkem myši a jejím pohybem upravit sklon východu, tak jak je zakreslen 

v technických výkresech. Hodnotu natočení a umístění východu lze ověřit v Information 

Windows (informačním okně). V simulaci počítám s 5 únikovými východy. Hlavní východ, 

boční východ, východ vedoucí na parkoviště, východ ze schodiště velké společenské 

místnosti a východ z podzemních garáží.  

 
Propojení pater se schodišti 

Je nejdůležitějším bodem nastavení. Jde v podstatě o určení bodu, odkud se unikající 

osoba přesune do jiného okna. Lze tedy provázat všechna podlaží a umožnit osobám přemístit 

se až do únikového východu umístěného v jiném patře. Tato operace se provádí položkou 

building / add link ( budova / přidej spojení). Po vyplnění dotazového okna musíme označit 

místo, kde osoby opustí dané podlaží, a v oknu schodiště v příslušné délce je nutno označit 

místo vstupu do schodiště. Takto značený pár vstupu a výstupu má stejné pojmenování. 

Možnost upravovat propojení je stejná jako u východů, tedy levým tlačítkem myši umístíme 

propojení a pravým můžeme dané propojení natočit. Pokud dojde k tomu, že vstup nemá svůj 

výstup, tedy daný pár není kompletní, upozorní nás na to další procedura. Dohledání a 

odstranění chyby však může být obtížné v případech, kdy je daných propojení v jednom 

projektu mnoho. V projektu evakuace Krajského úřadu v Olomouci bylo nutné nastavit 17 

těchto propojení. 
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Rozmístění osob v objektu  

Program Simulex umožňuje rozmístit osoby v budově dvěma způsoby - jako 

jednotlivé osoby nebo skupinu osob. Pomocí položky People / Single Person (osoby / 

jednotlivá osoba) můžeme nastavit druh objektu předurčující chování osob, dále bdělost a 

schopnost orientace. Levým tlačítkem myši umisťujeme osoby. Simulex zjednodušuje tvar 

osoby třemi spojenými  kruhy jak je patrné na obrázku 4. Ve svém případě jsem osoby 

rozmístil v počtech odpovídajícím údajům v tabulce 8.  

 

Obrázek 4 zjednodušení osoby v programu Simulex 

 
Přepočítání vzdáleností 

Slouží pro přípravu na průběh výpočtu doby evakuace. Má za úkol odhalit chyby 

v nastavení a omezit cyklické chyby, které by zapříčinily nekonečný průběh výpočtu. Provede 

se stisknutím DistMap / Calculate all (mapa vzdáleností / přepočítej vše). Zpracovatele 

upozorní na nevyhovující hodnoty a pokud se žádné nevyskytnou, lze přistoupit k dalšímu 

bodu. Pokud se chyby vyskytnou, je nutné je opravit a přepočítání provést znovu. 

 
Nastavení výstupu ze simulace 

Výstup z evakuace může být primárně dvou druhů. Textový jako soubor s příponou txt 

nebo slx. V textovém souboru jsou uvedeny parametry, podle kterých výpočet proběhl a 

následuje přehled o pohybu osob všemi únikovými východy a propojeními v intervalech po 5 

sekundách. Textový výstup z tohoto projekt je uložen příloze 9. Soubor slx slouží pro zpětné 

vyvolání této simulace a umožňuje průběh jednoho výpočtu zkontrolovat ve všech fázích a 

v každém místě v objektu. Pro interpretaci výsledku jsem použil ještě třetí sekundární výstup. 

Prostřednictvím programu CamStudio jsem zachytil do standardního video formátu průběh 

evakuace v klíčových místech. Tyto video soubory jsou vypáleny na přiloženém CD disku. 

 

Odstartování výpočtu 

Výpočet bude odstartován položkou Simulate / Begin (simulace / spustit).  

 
 

 



28 

Vyhodnocení průběhu 

Vyhodnocovat je možné také díky tomu, že průběh lze zpětně vyvolat položkou 

Simulate / Playback (Simulace / Přehrát). Je nutné však k projektu přiřadit správný soubor 

typu slx. Je pak možné pozorovat, jak evakuace probíhá v kterémkoli místě.  

 

V příloze 5 je zobrazeno, jakým způsobem se budou pohybovat osoby v prvním 

nadzemním patře, kde jsou umístěny hlavní únikové východy. V tomto patře nebude docházet 

k žádným problematickým událostem. Nebudou se vytvářet fronty a nedojde ani k čekání u 

východů a podobně. Je to zapříčiněno tím, že v tomto patře pracuje poměrně malé množství 

osob a ty, které sem přijdou ze schodišť jsou již seřazené do fronty za sebou. Přesto, že bude 

docházet k předbíhání, nebudou se vedle sebe vyskytovat více než 2 osoby.  

Problematičtější událost bude provázet evakuace 3NP, kde se vyskytuje v běžný 

pracovní den 42 pracovníků. Jak je zobrazeno v příloze 6, bude docházet k vytváření fronty u 

vedlejšího schodiště. Jak vyplývá z výpočtu, k odchodu všech osob z tohoto podlaží do 

schodiště dojde v čase přibližně 40s. Tento čas není dlouhý, avšak prodlouží čas evakuace o 

5s oproti dnu, kdy bude v budově probíhat konference. 

Na první pohled nejsložitější situace bude ve velké zasedací místnosti v druhém patře 

v den konání konference. Může se zde vyskytovat až 55 osob na poměrně malém prostoru. 

V příloze 7 je zaznamenán její průběh. Snímky jsou pořízeny s časovým rozestupem 3s. Na 

vznik poplachu osoby reagují samozřejmě odchodem z místnosti. Přibližně za 6 až 9 vteřin 

dojde k ucpání východu z místnosti a postup se značně zpomalí. Za dalších 10s začne 

docházet k postupnému ucpávání vstupu do schodiště. Propustnost dveřního otvoru se zmenší 

a redukuje tím množství osob, které se do schodiště dokáží dostat. Doba, za kterou se dokáží 

všechny osoby přemístit do schodiště, je přibližně 71s. Je to sice doba delší něž u obdobné 

situace ve 3NP, ale celkovou dobu evakuace neovlivní, protože osobě z 9NP bude trvat 

evakuace déle než 3 minuty. V tomto čase se již všichni účastníci konference dostanou po 

schodišti ven z budovy. Navíc vznikem front u výstupu z místnosti a vstupu do schodiště se 

zabrání shlukování osob na schodišti, což by byla velice nepříznivá situace. Docházelo by k 

přímým kontaktům mezi osobami, jenž by na schodišti nepochybně vedlo i k pádům. 

V příloze 8 jsou vypsány data ze souboru txt, který vytvořil automaticky Simulex. 

Jsou zde přehledně uvedeny hlavní informace, např. kolik osob je v objektu, kolik je východů 

z objektu a podobně. V této příloze je také výpis informací, kolik osob opustí budovu, 

v intervalu 5s.   
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Výsledek 

Podle Simulexu se v běžný pracovní den evakuují všechny osoby za 3min 28s a v den 

konání konference za 3min 23s.  
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9 Porovnání výsledk ů 
Nyní se pokusím všechny předešlé výsledky přehledně porovnat v tabulce 10. 

 

tabulka 10 - výsledky doby evakuace 

 Norma ČSN Vybrané metody Simulex Mezní hodnota 
Doba evakuace1 - 5:18 3:28 1:45 
Doba evakuace2 4:36 5:49 3:23 - 

 
Doba evakuace 1 – doba trvání evakuace v pracovní den 

Doba evakuace 2 – doba trvání evakuace v den konání konference 

Mezní hodnota – teoretická kontrolní hodnota popsaná na straně 27 

 

9.1 Normy ČSN  
Ve výpočtech je irelevantní uvažovat o dvou dobách evakuace. Doba evakuace 1 a 2 se 

liší  pouze počtem a umístěním osob v objektu. V normě [10] je stanovena povinnost rozmístit 

osoby v objektu podle tabulkových hodnot. Rozmístění osob v objektu je upraveno dvěma 

způsoby, počet osob/m2, nebo počet osob, který uvažuje projekt, násobený koeficientem s. 

V normě jsou požity i současně. Výsledkem bývá takové množství osob, že překročení tohoto 

počtu je nepravděpodobné. Překročení při skutečném provedení evakuace by nastat nemělo. 

Norma však nemůže postihnout všechny případy, například u složitých budov nebo u 

prostupů, které nejsou zvoleny vhodně. Možnost prostupu většího počtu osob zúženým 

prostorem tak ve skutečnosti může trvat déle. Teoretická šance na překročení vypočtené doby 

se zvyšuje také tím, že osoby nemusí na vyhlášení požárního poplachu reagovat okamžitě. 

 

9.2 Vybrané metody 
Podle vybraných metod zpracovaných v kapitole 8.3 jsem započítal dobu reakce na 

vyhlášení poplachu a pak samotnou dobu provedení evakuace. Základním důvodem, proč se 

přikláním k přičtení doby reakce je to, že osoby mohou být velice skeptické, co se týče 

pravděpodobnosti vzniku požáru. Často se stává, že dokud osoby nezpozorují někoho dalšího, 

jak opouští budovu, někdo jim odchod nepřikáže nebo nevidí kouř, setrvávají na pracovišti 

poměrně dlouho. Mohou uschovávat osobní věci, převlékat se a podobně. Tyto reakce jsou 

ovlivnitelné školeními a cvičeními.  

Jak je patrné z výsledků v tabulce 10 výsledná doba evakuace je nejdelší, podle těchto 

metod výpočtu. Čas na vypracování výsledku a náročnost jsou v tomto případě minimální ve 
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srovnání s dalšími výpočty. Do výpočtu byl dosazen reálný počet pracovníků vyskytujících se 

v budově v pracovní den, nebo den konání konference. Bylo by možné do vzorce dosadit 

taktéž hodnoty z normy [10]. K této možnosti jsem se však nepřiklonil. 

9.3 Simulex 
Program Simulex jako jediný z použitých výpočtů simuluje reálný pohyb osob. 

Zohledňuje vlastnosti každé osoby a vyhodnocuje její pohyb na základě okolních podnětů, 

především vzdáleností ostatních osob a východů. Velkou výhodou je možnost využití pohledu 

do podlaží a vyhodnocení pohybu, tvoření front a podobně. Může upozornit i na nebezpečná 

místa, která byla přehlédnuta nebo ani za nebezpečná nebyla považována. Přesnost výsledku 

bude pravděpodobně velice podobná při porovnání s reálným provedením evakuace. Je však 

závislá na dodržování předpisů požární ochrany, především o skladování a ukládání předmětů 

mimo únikové cesty nebo uzamykání dveří a podobně. Simulex nedokáže zohledňovat vliv 

kouře ani paniky. 

Porovnáním výsledků Simulexu a vybraných metod přináší zajímavý poznatek. 

Výsledek v programu Simulex je kratší v den konání konference a delší v běžný pracovní den. 

U vybraných metod je tomu naopak. Stalo se tak z důvodů vzniku fronty ve třetím patře při 

vstupu do vedlejšího schodiště. Tato fronta totiž celkovou dobu evakuace prodloužila přesto, 

že v den konání konference je v budově více osob. Tímto je prokázáno, že nezáleží pouze na 

počtu osob v budově, ale i jejich rozložení. Ostatní metody považují pouze počet osob 

v budově za hlavní parametr, proto se výsledky liší tímto způsobem. 

9.4 Mezní hodnota 
Mezní hodnota jako jediná nebyla vypočítána ale změřena. Je to čas, za který jsem se 

dokázal přemístit z 10 podlaží ven z budovy, bez využití výtahu nebo eskalátorů. Považuji 

tuto hodnotu za čas, za který se fyzicky zdatný jedinec dokáže při okamžité reakci na 

vyhlášení poplachu evakuovat. Tato hodnota měla sloužit jako teoretická hodnota pro 

kontrolu správnosti ostatních výsledků. Pokud by se čas evakuace některého výpočtu blížil 

této hodnotě, tedy 1min 45s, bylo by velice pravděpodobné, že je výsledek chybný. To 

znamená, že mohlo během výpočtu dojít k chybě, nebo že daný postup výpočtu s jeho pojetím 

evakuace je chybný. Při porovnání výsledků musím konstatovat, že za chybný bych neoznačil 

ani jeden z výpočtů. 

Pro porovnání výsledků jsem do tabulky 11 zařadil další údaje, které mohou mít 

zajímavou vypovídací hodnotu pro potenciálního zpracovatele. 
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tabulka 11 porovnání dalších vlastností metod výpočtu 

 Norma ČSN Vybrané metody Simulex Mezní hodnota 

Náročnost 
provedení v (h) 

16 0,5 7 0,05 

Vybavení 
Norma [5,10], 

technická 
dokumentace 

Tabulka z přílohy 
5, základní 
informace o 

budově 

Technická 
dokumentace 
v programu 
AutoCAD, 
Program 
Simulex 

 

Cena (Kč) 3000 0 Cca 45.000 0 

 

9.5 Použití výpo čtů 
Možnost praktického použití výpočtů je značně omezena. V požárních předpisech je 

stanoveno, že jediný možný způsob výpočtu doby evakuace je uveden v normě [5]. Požární 

dokumentace by při použití jiného prostředku nebyla schválena. Důvod je ten, že požární 

norma je na toto použití upravena. Jako jediná obsahuje prvek pro kontrolu délky evakuace. 

Tímto prvkem je doba zakouření, kdy se kontroluje, jestli se evakuují všechny osoby ven 

z budovy nebo do chráněné únikové cesty dříve, než kouř dosáhne výšky 2,5m nad podlahou. 

Náročnost na zpracování této metody je však při porovnání s ostatními největší a jeho 

správnost je obtížně kontrolovatelná. Ostatní metody jsou také účinným nástrojem pro 

výpočet doby evakuace. Metodu výpočtu si lze vybrat i podle času, který máme k dispozici 

pro výpočet, znalostí, které jsme schopni o budově zjistit a podobně. 
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10 Závěr 
Ve své práci jsem se zabýval evakuací administrativní budovy. Provedl jsem se různé 

druhy výpočtů doby evakuace, které jsou hlavním měřítkem pro hodnocení evakuace. 

Popsané metody jsem aplikoval na konkrétní budovu Krajského úřadu v Olomouci.  

Z důvodu neexistující právně stanovené definice pro objektovou evakuaci, vytvořil jsem 

svou definici syntézou z několika možných verzí. Důvodem je přesné vymezení tohoto pojmu 

v rámci této bakalářské práce. 

Definoval jsem také několik nejdůležitějších parametrů, které ovlivňují průběh evakuace, 

např. psychický a fyzický stav osob, vliv kouře a další, aby bylo možné lépe pochopit, jakým 

způsobem se osoby při setkání s velkou psychickou zátěží budou chovat. 

Provedl jsem výpočty přehledně shrnuté v tabulce 10. Jsou zde uvedeny výpočty dle 

norem, vybraných metod a programu Simulex. Samozřejmě jsem jednotlivé výpočty porovnal 

navzájem mezi sebou. Z tohoto porovnání vyplývá, že počet evakuovaných osob není přímo 

úměrný době evakuace. Podstatným faktorem ovlivňujícím tuto dobu je způsob, jakým jsou 

osoby v budově rozmístěny. Porovnání taktéž obsahuje informace, jakým způsobem každá 

metoda k posuzování evakuace přistupuje. V tabulce 11 je uvedeno, jak se jednotlivé výpočty 

liší v nárocích na čas nutný pro zpracování a finanční investici.  

Práce může sloužit i jako jednoduchý návod pro práci s programem Simulex a 

budoucímu uživateli tohoto programu ušetří mnoho času při sestavování projektu. 

 

V průběhu práce jsem nalezl řešení všech vytyčených cílů. 

      -  Definoval jsem základní parametry ovlivňující evakuaci 

      -  Provedl jsem výpočty doby evakuace podle různých metod 

      -  Porovnal jsem výsledky jednotlivých metod 
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