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Bakalářská práce řeší problematiku evakuace osob se sníženou pohyblivostí. 

V úvodní části práce jsou stručně charakterizovány osoby se sníženou schopností pohybu, 

jejich možné komplikace při pohybu v objektech, technické zabezpečení veřejně 

přístupných budov a technické pomůcky k jejich komfortnějšímu životu. Dále nás pak 

seznamuje s procesem evakuace jako takovým. Cílem této bakalářské práce je porovnání 

matematického modelu evakuace s výpočtovým řešením dle ČSN 73 0802, následné 

zhodnocení a navrhnutí doporučení pro zefektivnění evakuace v praxi. 
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Bachelor Thesis solves problem of evacuation of people with impaired - mobility. 

In opening part of the thesis there are briefly characterized people with 

impaired - mobility, their supposed complications with mobility in buildings, technical 

security of public buildings and technical tools which help them to comfortable life. Next 

part informs us about the evacuation process itself. Main aim of this thesis is comparison 

of mathematical model with calculation solution according to ČSN 73 0802. Last part 

includes evaluation and suggestion of introduction for more efficient evacuation 

in practice. 
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1 Úvod 

Vznik požárů a jiných mimořádných událostí je v dnešní uspěchané době 

na každodenním pořádku. Stane-li se taková situace, dochází v drtivé většině případů 

k ohrožení osob a následuje evakuace. Evakuací osob z objektů se dnes zabývá celá řada 

publikací. Méně už pak evakuací osob se sníženou pohyblivostí, zvláště pak v České 

Republice. Lidstvo se nejen vyvíjí a modernizuje, ale taky stárne a čelí řadě nemocí 

a poruch. Problematika stárnutí populace je chápana jako globální problém. Česká 

republika stejně jako ostatní státy po celém světě musí tomuto problému čelit jak ve světě 

ekonomiky, tak na poli komfortu a bezpečnosti. 

 

Bakalářskou práci je možno rozdělit do dvou částí. V úvodu první části jsou 

shrnuty charakteristiky osob se sníženou pohyblivostí, jejich obtíže a nemoci. Další 

kapitoly vysvětlují základní potřeby z hlediska stavebního řešení veřejně přístupných 

budov, evakuaci a faktory ovlivňující evakuaci.  

 

Druhá část pak stručně seznamuje se softwarem pro modelování buildingEXODUS 

4.02b a popisuje průběh a výsledky evakuace, která byla vytvořena v tomto programu. 

Modelová situace je porovnána s výpočtem doby evakuace dle ČSN 73 0802. 

 

Jako konkrétní příklad pro modelování použiji Domov pro seniory Magnolie, 

Sirotčí 56 v Ostravě – Vítkovicích, který poskytuje komplexní ústavní sociální péči starším 

a zdravotně postiženým občanům. 

 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit evakuaci osob se sníženou pohyblivostí 

a porovnat modelovou situaci s výpočtem a zjistit využitelnost evakuačního programu 

buildingEXODUS. Dále navrhnout doporučení ke zefektivnění evakuace v praxi a shrnout 

výhody a nevýhody programu. 
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2 Rešerše 

 

Predtečenskij, V. M., Milinskij, A. I. Evakuace osob z budov: Výpočetní metody 

pro projektování. Knižnice požární ochrany, svazek 30. Praha: Československý svaz 

požární ochrany. 1972. 272 s. 

 

Tato publikace se zabývá výsledky několikaletého výzkumu předních odborníků, 

obsahující odpovědi na všechny otázky týkající se souvislostí mezi pohybem osob 

v budovách za normálních podmínek i za podmínek při nebezpečí. Jsou zde definovány 

vztahy vyjadřující pohyb osob, výpočetní metody splývání proudů pro různé komunikace 

a základy projektování. Tato kniha je jednou z nejdůležitějších publikací, z které dodnes 

vychází celá řada odborníků zabývajících se touto problematikou. 

 

Folwarczny, L., Pokorný, J. Evakuace osob. 1.vyd. Ostrava: SPBI, 2006. 125 s.  

ISBN 80-86634-92-2. 

 

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

ochrany, tak ochrany obyvatelstva. Autoři se domnívají, že původní selektivní dělení 

na tyto dvě oblasti je již minulostí a takto zjednodušený pohled je v současné době již 

zavádějící. Evakuaci osob je účelné dělit podle různých kritérií (např. z hlediska rozsahu 

opatření nebo doby trvání), nikoli však z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

 

Neufert, Peter. Navrhování staveb. 2. české vyd. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. 

ISBN 80-901486-6-6. 

 

Tato publikace zaplňuje mezeru v oblasti stavebně-technické literatury se 

zaměřením na typologii staveb. V knize najdeme informace o bytové výstavbě, skladech, 

živnostenských provozovnách, sakrálních stavbách, nemocnicích, bytových domech atd., 

zkrátka utříděné informace téměř o všem, co potřebuje architekt a inženýr ke správnému 

návrhu stavby. Lze říci, že tato kniha je mezi projektanty a investory nejvíce používanou 

publikací ve svém oboru. 
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3 Charakteristika osob se sníženou pohyblivostí a osob 

s omezenou schopností pohybu 

 

V dnešní moderní a rychle rozvíjející se společnosti, kde celkový počet naší 

populace den ode dne narůstá, se setkáváme s různými lidmi. Každý den se rodí malé děti 

a každý den umírají staří nebo nemocní lidé. Většina z nich je po celý jejich život zdravá. 

Co ale zbylá část populace? Lidé trpící různými formami postižení, ať už mentálního nebo 

tělesného, lidé se zrakovým postižením, neslyšící nebo lidé trpící vážnými psychickými 

problémy. Jsou tu také ale i lidé staří, kteří nemusí nutně trpět žádnou nemocí 

či postižením a přesto mají problémy se svou pohyblivostí.  

 

V následujících kapitolách jsou definovány skupiny osob, které jsou typické 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

3.1 Rozdělení osob z hlediska schopnosti pohybu 

 

Osoby se sníženou schopností pohybu – osoby se sníženou sluchovou schopností 

vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, popř. odkázané na částečnou pomoc jiných osob 

(např. invalidé, pacienti v sanatoriích, rehabilitačních léčebnách, v ambulantních 

zdravotnických zařízeních  apod.), děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let (mateřské 

školy, dětské domovy, domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou apod.) [8]. 

 

Osoby neschopné samostatného pohybu – osoby se sníženou zrakovou schopností 

vnímání, osoby nepohyblivé (imobilní, jejichž únik je výlučně závislý na pomoci jiných 

osob, pacienti v nemocnicích upoutaní na lůžko), děti do 3 let (kojenecké ústavy, jesle) 

a osoby pod dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení) [8]. 
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3.2 Senioři 

3.2.1 Stárnutí populace a s tím spojeno jejich zdraví a nemoci 

Na celém světě, zvláště pak v hospodářsky vyspělých zemích, je za jeden 

z nejzávažnějších problémů lidstva považováno rychlé prodlužování délky života, což vede 

k nárůstu stárnoucích a starých lidí. Je důležité podotknout, že stárnutí je velmi složitý děj, 

který nelze vysvětlit  pouze z hlediska jednoho izolovaného fenoménu. Existuje celá řada 

teorií vysvětlujících a objasňujících příčiny stárnutí. Počet osob ve věku 60 a více let v ČR, 

1950 – 2030. 
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Graf 1 Počet osob ve věku 60 a více let v ČR, 1950 - 2030 

MPSV: Národní program přípravy na stárnutí 

 

 

Z demografického hlediska je stárnutí populace procesem, v jehož průběhu se 

postupně mění věková struktura obyvatelstva určité geografické jednotky tak, že se zvyšuje 

podíl osob starších šedesáti nebo šedesáti pěti let a snižuje se podíl osob mladších patnácti 

let. Kritériem pro označení určité populace staré či stárnoucí je osmiprocentní nebo vyšší 

podíl populace ve věku 65 let a starších. Populační projekce signalizují, že také česká 

společnost začne po roce 2010 stárnout rychleji než dosud a za předpokladu postulovaných 

trendů porodnosti a úmrtnosti se přiblíží demografickému vývoji vyspělých společností. 
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Stárnutí a stáří lze definovat mnoha způsoby, avšak žádná z definic není absolutní 

a konečná. Jednou z možných definic stáří je: „Stáří je přirozená degradace organismu 

po dovršení vývojové fáze (dospělosti, zralosti)“. Jedná se o involuční nevratný proces a je 

zřejmě v buňkách geneticky zakódován, ale je ovlivněn i životním prostředím. Proces 

stárnutí je zákonitý, je přirozeným jevem pro každého jedince, rodinu, komunitu 

a společnost. Je třeba zdůraznit, že stárnutí a stáří není nemocí, ale přirozeným 

fyziologickým procesem. Avšak nemoci a poruchy funkcí stáří doprovází. 

3.2.2 Zdraví, nemoci a schopnosti seniorů 

S přibývajícím věkem je člověk náchylnější k chorobám, které ovlivňují jeho 

zdravotní stav mnohem více než v mladším věku. U seniorů každé onemocnění zasahuje 

do schopnosti plnit funkce a závazky, které se od něj očekávají a které potřebuje k životu. 

Choroba zanechává větší či menší narušení původního organismu, stejně tak, jako 

postupující stáří. V důsledku tohoto narušení vzniká zhoršení, oslabení, porucha tělesných 

či duševních funkcí. Narušením funkcí dochází k nezpůsobilosti v některých druzích 

životních aktivit.  

 

Nejčastější tělesné a duševní poruchy 

Mezi nejčastější poruchy projevující se psychickými změnami patří demence, 

delirium, deprese a další. 

• Demence je porucha osobnosti, která postihuje rozumovou a paměťovou složku. 

Mezi nejčastější typy demence patří Alzheimerova demence, vaskulární demence, 

demence v důsledku alkoholismu, kraniocerebrálních poranění, AIDS. Projevuje se 

poruchou paměti, myšlení a orientace, ale také poruchou chápání, počítání, úsudku, 

řeči a projevem bezradnosti i při řešení jednoduchých operací. 

• Delirium je charakterizováno celkovým úpadkem poznávacích funkcí. Je 

nejčastější poruchou hospitalizovaných klientů a má souvislost s vyšší mortalitou, 

prodlužováním hospitalizace, vyšší ošetřovatelskou zátěží. Projevuje se poruchami 

pozornosti, vigility, orientace, vnímání, myšlení. 

• Deprese je závažná změna nálady (smutek, bezmocnost, úzkost), myšlení (poruchy 

soustředění, nízké sebevědomí, pocity viny) a chování (sklíčenost, zpomalené 

tempo, vztahovačnost) a je doprovázena somatickými a vegetativními projevy 

(např. poruchy spánku, únava, hubnutí, zácpa). U seniorů jsou více vyjádřeny 
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somatické potíže, častěji se vyskytuje u polymorbidity a je zde nebezpečí zvýšené 

sebevražednosti.  

 

Mezi další poruchy patří: 

• Smyslové poruchy považujeme za běžně spojené se stárnutím. Negativně ovlivňují 

kvalitu života (bezpečnost zejména pády, komunikace s ostatními lidmi, 

vykonávání aktivit denního života). Zhoršením elasticity čočky je způsobena 

stařecká porucha zraku, s přibývajícím věkem se zhoršuje sluch, ale také ubývá 

chuť a čich. Je sníženo   smyslové vnímání vlastního těla, polohy a pohybu, které 

zvyšuje náchylnost k pádům.  

• Instabilita je spojena se sníženou koordinací a oslabením smyslového 

a prostorového vnímání.  

• Pády a poruchy mobility vedou k poklesu funkčních schopností člověka 

a zhoršují kvalitu jeho života. Poruchy mobility jsou způsobeny smyslovými 

poruchami,  chorobami pohybového aparátu a neurologickými chorobami, depresí 

ale také vedlejšími účinky léků. Starší lidé jsou ohroženi rychlým úbytkem svalové 

a kostní hmoty. Poruchy mobility mohou způsobit řadu závažných komplikací např. 

trombózy a embolie, zácpy, psychické změny apod.  

• Dehydratace má závažné důsledky. Příčinou je snížený pocit žízně, strach 

z inkontinence a psychické poruchy. Projevuje se změnami fyzického stavu (kůže, 

sliznice), změnou psychického stavu (neklid, apatie), bolestí hlavy, únavou, 

nestabilitou  až pády. 

• Bolest bývá často spojena s poruchou pohybového aparátu. 

 

Tělesné a duševní poruchy vyvolávají u jedinců různou formu obrany, která se 

projevuje určitými potřebami ze strany své i ze strany druhých lidí.  

 

Vycházíme ze základních potřeb člověka, které zajišťují jeho plnohodnotnou 

existenci. Zhoršující se stav má své sociální důsledky, které může člověk zvládat sám nebo 

za pomoci rodiny. V případě, že není schopen se vyrovnat se svým handicapem, potřebuje 

pomoc od společnosti v podobě sociálních služeb. Pokud není možno starému, nemocnému 

člověku zajistit adekvátní péči v rodině, přistupuje se k jednomu z možných  řešení, umístit 

člověka v některém ze stávajících ústavních zařízení. 
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3.3 Osoby se zdravotním postižením 

Škála zdravotních postižení je dnes velice široká. Ať už jde o osoby s různými 

tělesnými vadami či postiženími, tak to mohou být rovněž osoby mentálně postižené 

a osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením. 

 

Aby byla usnadněna orientace u osob s různými zdravotními postiženími, je 

problematika osob se specifickými potřebami rozdělena do několika částí. Ke zvolené 

struktuře lze bezesporu mít výhrady, jistě je možné definovat ji jinak. Při neexistenci 

obecně přijatého členění zdravotních postižení se vychází z toho, jak Národní rada 

zdravotně postižených České republiky rozdělila svoje členské organizace do jednotlivých 

komor - duševně nemocných, mentálně postižených, tělesně postižených, vnitřně 

nemocných, sluchově postižených a zrakově postižených.  

 

V řadě případů se ani sami lidé s určitým zdravotním postižením neshodnou, zda se 

řadí do kategorie tělesné postižení, anebo vnitřní nemoci. Proto je vhodné hledat příslušné 

postižení v obou kategoriích. 

3.3.1 Tělesně postižené osoby 

V této kategorii osob se jedná především o osoby, které trpí nemocemi kostí 

a páteře, poraněním páteře, nemocemi kloubů, revmatickými onemocněním a různými 

nemocemi svalů a neuromuskulárními nemocemi. U těchto osob lze předpokládat 

omezenou schopnost či dokonce i neschopnost samostatného pohybu způsobenou jejich 

onemocněním. Tyto osoby nebudou při evakuaci mít problémy s rozhodováním a orientací 

v objektu, ale nejspíše budou odkázáni na pomoc druhých nebo alespoň na technické 

vybavení (např. výtah, invalidní vozík, berle).  

 

Nemoci kostí a páteře 

Muskuloskeletální nemoci reprezentuje více než 150 nosologických jednotek 

a syndromů, obvykle provázených bolestmi a/nebo zánětem. Jejich hlavní typy se 

manifestují jako revmatoidní artritida, osteoartróza, osteoporóza, vertebrogenní syndromy, 

větší úrazy končetin, dna, fibromyalgie a namožení (natažení) a podvrtnutí. 

 

Osteoporóza je onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty 

pod bezpečnou hranici. Kosti se pak stávají křehčími a snadněji se lámou. V posledních 
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letech případů osteoporózy přibývá. Důvodem je mimo jiné převážně sedavý způsob 

života. 

 

Achondroplázie je vrozená porucha kostry, která se projevuje malým vzrůstem 

a změnou tělesných proporcí. Paže a nohy jsou obzvlášť krátké, kdežto hlava je neúměrně 

velká. Disproporčnost je nápadná již u novorozenců. Během celého dětství je pak 

zpomalen růst. Proto dospělí dosahují výšky pouze kolem 115 - 135 cm (v průměru 

125 cm). Léčba, která by achondroplázii "odstranila" (vyléčila její příčinu) neexistuje.  

 

Lidé postižení achondroplázií tíhnou k tělesné nadváze. U lidí malého vzrůstu, kteří 

se kvůli krátkým končetinám musí při chůzi už tak hodně namáhat, je nadváha obzvlášť 

zatěžující. U mnoha z nich se ve školním věku objeví různě silné zakřivení nohou (nohy 

do O). Mohou mít proto potíže při chůzi a také poškozeny klouby. 

 

Poranění páteře 

Paraplegie je ochablost nebo ochrnutí obou dolních končetin a někdy i části trupu, 

provázená v některých případech v postižené oblasti ztrátou citlivosti a také ztrátou 

kontroly nad odtokem moči. Paraplegie je důsledkem poškození nervového systému 

v oblasti mozku a míchy. Dochází k ní obvykle po dopravních, nebo sportovních úrazech, 

těžších pádech nebo poraněních střelnou zbraní. Oběťmi jsou 2x častěji muži než ženy, 

přičemž nejvyšší incidence je mezi 19 a 35 lety.  

 

Kvadruplegie (tetraplegie) je paralýza (úplné ochrnutí) všech 4 končetin i trupu. 

Může k ní dojít v důsledku poranění míchy v krční oblasti a vede ke ztrátě citlivosti 

i pohyblivosti postižených oblastí. 

 

Nemoci kloubů 

Osteoartróza je nejčastějším onemocněním kloubů. Postihuje asi 12 % populace. 

Nejvíce postihuje váhonosné kyčelní a kolenní klouby, nacházíme ji však běžně i v jiných 

lokalizacích (páteř, rameno, loket, prsty aj.). Primárně jde o degenerativní onemocnění. Při 

osteoartróze dochází postupně k destrukci kloubní chrupavky a změně jejich mechanických 

vlastností. V extrémním případě těžkého stupně osteoartrózy může být chrupavka zcela 

zničena. 
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Revmatické nemoci 

Revmatoidní artritida je systémové zánětlivé revmatické onemocnění, které 

postihuje hlavně klouby, ale také ostatní orgány a systémy, jakými jsou například srdce, 

plíce, oční bělima, šlachy, svaly atp. Pacient se cítí unavený, někdy má zvýšenou teplotu, 

pociťuje zpravidla ztuhnutí a menší pohyblivost kloubů, zvláště po delší době klidu, např. 

ráno po probuzení. Klouby bývají bolestivé, často oteklé nebo naplněné výpotkem. 

Revmatoidní artritida postihuje více ženy než muže. 

 

Bechtěrevova nemoc je chronické zánětlivé revmatické onemocnění, které obvykle 

začíná v oblasti pánve, v kloubu mezi kostmi křížovou a pánevní, a většinou vede 

k určitému stupni ztuhlosti zad. Vzniklý zánět postihuje páteřní skloubení a vazy. 

S postupujícím onemocněním vyrůstají po obou stranách páteře kostní výrůstky, a jakmile 

tyto výrůstky spoji dva obratle, tzv. je přemostí, dojde ke znehybnění postiženého úseku 

páteře, tuhnutí. Bechtěrevova nemoc však nepostihuje pouze obratle páteře, ale někdy 

i klouby ramenní nebo kyčelní. Častěji se Bechtěrevova nemoc vyskytuje u mužů než 

u žen. 

 

Dna je nemocí, kdy jde o nadměrnou tvorbu a poruchu zpracování kyseliny 

močové. Tvořící se drobné krystalky se ukládají nejčastěji právě do kloubu, kde způsobuji 

akutní bolest. Mohou se však rovněž ukládat v ledvinách nebo do kůže rukou a ušních 

lalůčků. Dnou trpí ve větší míře muži než ženy. Akutní záchvat dny je jedním 

z nejbolestivějších stavů ve skupině revmatických onemocnění. Většinou začíná v nočních 

hodinách a postihuje nejčastěji palec nohy, který zrudne a oteče. Postiženy však mohou být 

i klouby kolenní, loketní nebo zápěstní.  

 
Nemoci svalů a neuromuskulární nemoci 

Svalová dystrofie je úbytek svalstva, který je dán dědičně podmíněným 

onemocněním. Může mít podobu Duchennovy nebo Beckerovy svalové dystrofie. Obě 

onemocnění jsou dědičné recesivně. Ženy onemocní velmi zřídka. Pro postižené je 

charakteristická narůstající slabost svalů (a jí vyvolané nekoordinované pohyby), které se 

v průběhu let také stále více zkracují (vznikají svalové kontraktury). Podstata nemoci tkví 

v tom, že tělo není schopno vytvářet svalovou bílkovinu dystrofin. S postupem choroby 

nakonec pacient nemůže úplně natáhnout klouby: Invalidní vozík je potom ve věku od šesti 

let (Duchennova nemoc) nebo od 16 let (Beckerova nemoc) nutný.  
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Dětská mozková obrna je zastřešující pojem pro označení skupiny chronických 

onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se objevuje v několika 

prvních letech života a která se zpravidla v dalším průběhu nezhoršuje. Označení dětská 

vyjadřuje období, kdy nemoc vzniká, pojem mozková vyjadřuje skutečnost, že příčina 

poruchy je v mozku, pojem obrna vyjadřuje, že jde o nemoc způsobující poruchu hybnosti 

těla. Pod pojem dětská mozková obrna nepatří poruchy hybnosti způsobené onemocněním 

svalů ani periferních nervů. Příčinou špatné kontroly hybnosti a vadné postury (držení) 

trupu a končetin je porucha vývoje nebo poškození motorických (hybných) oblastí mozku. 

 

Nemocný může mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, jako je psaní nebo 

stříhání nůžkami, může mít obtíže s udržením rovnováhy a s chůzí, může strádat 

mimovolními pohyby, jako jsou například kroutivé pohyby rukou nebo vůlí neovladatelné 

pohyby úst. 

 

3.3.2 Mentálně postižené osoby 

U mentálně postižených osob je typické jejich chování a nepředvídatelné reakce 

na růné podněty. U osob s vyšším stupněm mentální retardace je předpoklad poruchy 

motoriky. Při mentální retardaci vyššího stupně se většinou začnou projevovat i různá 

tělesná postižení a vady. 

  

Mentální retardace je postižení jedinců, při kterém dochází k zaostávání vývoje 

rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých psychických vlastností 

a k poruchám v adaptačním chování. Mentálním postižením nebo mentální retardací je 

nazýváno trvalé snížení rozumových schopností, které vzniklo v důsledku organického 

poškození mozku. Není to nemoc, ale trvalý stav. Podle míry postižení mentální retardaci 

dále rozdělujeme: 

• Lehká mentální retardace (debilita) – jedinec je schopen zvláštního vzdělání 

i vyučení se jednoduchému řemeslu (IQ 50 až 69). Další charakteristiky tohoto 

postižení jsou nepozornost, rychlá unavitelnost, pomalé vnímání, emocionální 

labilita se sklonem k impulzivnosti. Některé základní potřeby jsou jedinci schopni 

si uspokojit sami, 
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• Střední mentální retardace (imbecilita) – dítě je schopné zvláštního vzdělání 

a dospělý jedinec může být schopen jednoduché manuální práce. Nutný je ale 

celoživotní dohled, případně pobyt v ústavu (IQ 35 až 49), 

• Těžká mentální retardace – dítě je nevzdělavatelné, má sklony k impulzivnímu 

chování, afektům zlosti, lze vylepšovat jen jednoduché návyky (IQ 20 až 34), 

• Idiocie – často imobilní, inkontinentní jedinec, hodnota IQ je pod 20 [4]. 

Demence je porucha osobnosti, která postihuje rozumovou a paměťovou složku. 

Vzniká až v průběhu života. 

 

Nejčastější typy demence: 

• Alzheimerova demence, 

• vaskulární demence, 

• demence v důsledku alkoholismu, kraniocerebrálních poranění, AIDS. 

Projevy demence: 

• poruchy paměti, myšlení a orientace, 

• poruchy chápání, počítání, úsudku, řeči, 

• bezradnost i při řešení jednoduchých operací. 

 

3.3.3 Osoby se zrakovým postižením 

Drobné poruchy zraku, které lze kompenzovat brýlemi, popř. kontaktními čočkami, 

jsou velmi časté. Lidé s brýlemi se běžně zapojují do společenského života téměř bez 

jakýchkoliv omezení. Závažnější je situace u těžších vad zraku, tzn. u lidí slabozrakých, se 

zbytky zraku a u lidí nevidomých. Rovněž je významná doba vzniku vady. Jiná je situace 

u dětí s vrozenou vadou, jiné důsledky přináší vada získaná v průběhu života, vada vzniklá 

náhle, či vyvíjející se postupně. 

 

Přestože ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě takto postiženého 

člověka velkou změnu, jeho život tím nekončí. Je třeba si uvědomit, že pro takto 

postiženého člověka je těžké orientovat se ve svém bytě, natož na ulici. Stejně obtížné je 

pro něj samostatně se najíst, uvařit si a takřka nemožné číst nebo psát běžným způsobem. 

Tito lidé jsou charakterističtí svou podstatně horší orientací v prostoru oproti lidem 

zdravým. Nejsou schopni vnímat jakékoliv optické podněty, signály a varování. 
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3.3.4 Osoby se sluchovým postižením 

Sluch je jedním z našich hlavních smyslů. Nedoslýchavost patří k nejčastějším 

onemocněním populace. V České republice je zhruba 0,5 milionu nedoslýchavých 

a neslyšících. Z nich podstatnou část tvoří nedoslýchaví, jejichž sluch se zhoršil z důvodu 

věku.  

 

Zhruba 15 000 nedoslýchavých a neslyšících se s vadou sluchu narodilo nebo jejich vada 

vznikla už v dětství. Praktickou hluchotou ( tj. ztrátami sluchu mezi 71 až 90 decibely) 

trvající od narození nebo vzniklou před zahájením či v průběhu školní docházky, trpí asi 

4000 osob. Úplnou hluchotou (tj. ztrátami sluchu většími než 90 decibelů) jich trpí jen 

o málo méně. Všechny sluchově postižené můžeme ještě rozdělit podle jejich 

dorozumívání na sluchově postižené komunikující metodou odezírání ze rtů  a na ty, kdo 

používají znakovou řeč.  

 

Věk je významným rizikovým faktorem pro ztrátu sluchu. Sluchová ztráta narůstá 

se zvyšujícím se věkem, ve věkové kategorii 65 -74 let trpí poruchou sluchu 33 %, 

v kategorii 75 - 84 let 45 %. Nad 85 let trpí nedoslýchavostí 92 %. Někdy je vada sluchu 

doprovázena vadou zraku, hluchoslepotou. Pro usnadnění pohybu osob jakkoliv 

postižených existuje celá řada technických pomůcek a vybavení, které je možno uplatnit 

při navrhování, výstavbě a rekonstrukcích budov.  
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4 Technické zabezpečení veřejně přístupných staveb 

 

Téměř každý den navštívíme nějaký obchod, kavárnu či restauraci, banku, úřady 

nebo sportovní, rekreační a kulturní zařízení. Pro většinu z nás je návštěva nějaké instituce 

či zařízení bezproblémová, někdy i radostná. Vzhledem k tomu, že na světě nežijí jen 

zdraví a mladí lidé, je třeba se zamyslet nad tím, jak se v běžném denním životě cítí osoby 

nějakým způsobem handicapované nebo senioři, kteří již na tom nejsou se svým zdravím 

jako za mlada. Vždyť stačí jen otevřít oči, rozhlédnout se kolem sebe a rázem zjistíme, 

že naši společnost netvoří jen osoby mladé a zdravé. A proto je potřeba těmto osobám 

návštěvy veřejně přístupných objektů co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit, tzn. zařídit jejich 

bezbariérovost. Tímto se nejobsáhleji zabývá vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace [13], která nařizuje technické požadavky zabezpečující užívání  staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.Ve stavbách občanské vybavenosti, 

čímž se dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. rozumí stavby pro správu a řízení, služby, obchod 

a veřejné stravování, stavby pro tělesnou výchovu a rekreaci, předškolní zařízení a učiliště, 

kulturu, zdravotnictví a sociální péči, dále pro veřejnou dopravu včetně místních 

komunikací, motorismus a dočasné ubytování a další, je třeba počítat s pohybem osob 

s postižením. 

 

4.1 Požadavky na pohyb a orientaci v prostoru 

Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostředí je 

potřeba prostoru a možnosti dobré orientace v něm. Obecně lze říci, že osoby s postižením 

potřebují větší manipulační prostor. Dále je třeba plně respektovat potřebu přehlednosti 

řešeného prostředí. Přehledností je například pro nevidomého dostatek vhodných vodících 

linií nebo naváděcích zvukových zařízení, pro tělesně postiženého upozornění 

na dosažitelnost místa, tedy piktogramy upozorňující na umístění např. parkovacího místa, 

bezbariérového vstupu, bezbariérového WC. 
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Obr. 1 Mezinárodní symbol přístupnosti [1] 

U lidí pohybujících se na ortopedickém vozíku je navíc potřeba mít na mysli 

snížený horizont pohledu a sníženou vertikální dosahovou vzdálenost.  

 
Obr. 2 Vozíčkář zepředu [1] 

Za minimální průchozí šířku pro osobu chodící bez opory je možné v krajních 

případech počítat s pásem širokým 50 centimetrů. Těmito krajními případy mohou být 

například krátkodobé uzávěry chodníku a podobně. Avšak vzhledem k dalším osobám 

pohybujícím se po městě a jeho objektech, není možné ani při krátkodobém zúžení 

průchozího pruhu s tímto číslem počítat, pokud není přístupná náhradní komunikace, která 

by zohlednila potřeby ostatních uživatelů. 

 

Při dlouhodobějším záboru je možné za minimální průchozí pás považovat pruh 

široký 70 cm.  
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Obr. 3 Stojící osoba bez opory [1] 

 

Podchozí výška musí být v každém případě minimálně 210 cm, lépe však 230 cm. 

Tento údaj je důležitý zejména s ohledem na slabozraké nebo nevidomé osoby, které mají 

nadměrnou výšku. Nadstandardně vysocí lidé jsou menšinou, která je velmi často zcela 

opomíjena. Je přeci známý fakt, že lidstvo neustále roste a děti přerůstají své rodiče. 

Nejvíce palčivý je tento problém u světlé výšky dveří, která je podle normy 197 cm. 

 

Minimální průchozí šířka pro osobu chodící pomocí hole, je v mimořádných 

případech 90 cm. V běžných případech je třeba počítat s přímým pruhem širokým 120 cm. 

Pás potřebný k pohodlnému projití osoby chodící pomocí francouzských holí je v podstatě 

stejný, jako u osoby chodící o holi, tedy 120 cm, v mimořádných případech pak 90 cm. 

 
Obr. 4 Stojící osoba o berlích [1] 

 

Průměrná šířka potřebného průchozího pásu pro osoby pohybující se pomocí 

chodítka je 90 cm. S touto šířkou musíme počítat zejména u staveb pro sociální péči. 
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Obr. 5 Stojící osoba s chodítkem [1] 

 

U rodiče s dítětem je minimální průchozí šířka dána z průměrné šířky dětského 

kočárku. Šířka pruhu je 90 cm v mimořádných případech a to pouze na krátkém úseku 

cesty, optimální je 120 cm na přímém úseku cesty. Je-li část cesty zakřivena, musíme 

průchozí pás rozšířit na 150 cm. 

 

Pro osobu chodící se slepeckou holí je potřebný minimální pruh při krátkodobém 

zúžení 90 cm, vhodné je počítat s pásem širokým 120 cm, optimální je šíře 150 cm. 

Pro nevidomého se slepeckou holí a se psem k minimálnímu pásu širokém 90 cm musíme 

přičíst 40 cm pro psa. 

 
Obr. 6 Nevidomý s holí [1] 

4.2 Řešení vstupů do objektů a vnitřních komunikací 

Před vstupem do objektu by měla být vodorovná manipulační plocha. Velikost 

a uspořádání plochy vyplývá z několika ukazatelů. Jednak je to směr otevírání dveřního 

křídla. Je-li otevírání směrem do objektu, postačí plocha o velikosti 150 x 150 cm. 
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Otevírá-li se dveřní křídlo ven, je třeba plochu ve směru otevírání dveří zvětšit na 200 cm. 

Plocha se zvětší i tehdy, je-li současně zakončením šikmé plochy (rampy).  

 
Obr. 7 Vstup do objektu - minimální manipulační prostor 150 x 150 cm [1] 

 

Často se lze u rekonstrukcí setkat s jedním schodem před objektem. Toto lze řešit 

vytvořením tzv. „hrobečku“, kdy se část chodníku před objektem zvedne, samozřejmě 

při zachování požadovaného podélného (1:12) a příčného (1:50) sklonu chodníku. 

 
Obr. 8 Hrobeček [1] 

 

Není-li možné vytvořit „hrobeček“, nabízí se řešení, které je možné pouze tehdy, 

pokud výškový rozdíl není větší než 25 cm. Podél domu se vytvoří rampa se sklonem 

maximálně 12,5 % a po straně rampy se vytvoří zarážka vysoká 15 cm. S ohledem 

na nevidomé osoby, se na začátku rampy vytvoří v dlažbě varovný vodící pás, který 
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nevidomého na rampu navede, nebo mu umožní rampu bezpečně obejít. Je však nutné, aby 

povrch šikmé plochy byl z protiskluzného materiálu. 

 
Obr. 9 Rampa podél domu se zvýšeným obrubníkem - výškový rozdíl mezi chodníkem a vstupními 

prostory domu maximálně 25 cm [1] 

 

Při umisťování jednotlivých zařizovacích předmětů na chodbě objektu, je neustále 

potřeba myslet na potřebnou minimální průchozí šířku pro vozíčkáře, osoby s berlemi, 

chodítkem, nevidomého s holí nebo i s vodícím psem. Základním požadavkem 

na manipulaci na ortopedickém vozíku je kruh o průměru 150 cm, dosahová vzdálenost 

80 – 140 cm, podle typu předmětu, minimální průchozí šířka je pak 90 cm. 

 

4.3 Stavby občanské vybavenosti 

4.3.1 Stavby pro správu a řízení, administrativní prostory 

U těchto staveb musíme předpokládat pohyb osob s postižením jak v částech 

určeným veřejnosti, tak částech určeným pro zaměstnance. Veřejné WC musí být umístěno 

tak, aby bylo snadno dostupné. Je třeba dbát na pečlivé umístění informačních tabulí, které 

obecně pomáhají při orientaci návštěvníků po budově. 
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4.3.2 Stavby pro obchod, veřejné stravování a služby 

U všech typů staveb určených pro obchod, nejen u velkých nákupních center, je 

zapotřebí počítat s přístupem pro osoby na vozíku. Je třeba zpřístupnit nejen samotný 

vchod do objektu, ale i dostatečnou průchozí šířku mezi regály. 

 
Obr. 10 Průchod mezi regály a jejich dostupnost osobám na vozíku [1] 

 

U restaurací a u staveb určených pro veřejné stravování je nutno dodržet průchozí 

šířku mezi stoly. 

 
Obr. 11 Průchod mezi stoly u restauračních staveb při zkoseném uspořádání stolů [1] 

4.3.3 Stavby pro zdravotnictví a sociální péči 

Mezi stavby pro zdravotnictví a sociální péči patří různá lékařská zařízení, objekty 

pro ambulantní péči, nemocnice, polikliniky, lékárny, odborné léčebné ústavy, různé 

specializované ústavy, lázeňské stavby, stavby pro sociální péči a jesle, kterými se 
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z hlediska požární bezpečnosti staveb zabývá norma ČSN 73 0835. Všechny vyjmenované 

typy staveb musí být přístupné osobám s postižením nejen jako klientům, ale i jako 

zaměstnancům. V rámci lůžkové části nemocnic musíme počítat i s osobami na vozíku 

a část pokojů (cca 5 %) musí být uzpůsobena jejich potřebám.  

 

Zvláštní kapitolou jsou stavby určené pro sociální péči, kde se procento více 

či méně imobilních zvyšuje. Jedná se zejména o domovy pro starší občany různého typu, 

podle míry imobility. Mezi tyto zařízení řadíme pečovatelské služby, domy 

s pečovatelskou službou, ošetřovatelské domy nebo sociálně ošetřovatelská zařízení, 

domovy pro seniory, penziony pro seniory, specializované ústavy sociální péče, léčebny 

dlouhodobě nemocných, gerontopsychiatrická oddělení a hospicy. U těchto staveb je třeba 

při navrhování postupovat zvlášť pečlivě. Musíme mít na paměti, že je starším 

a nemocným lidem potřeba zajistit důstojný zbytek života. Měla by vznikat zařízení, která 

nejen že budou respektovat požadavky těchto lidí z hlediska jejich mobility či zdravotní 

péče, ale i z hlediska lidského a bezpečnostního. U všech pokojů musíme počítat 

s pohybem osob na vozíku. Úměrně půdorysným požadavkům na manipulaci s osobou 

na lůžku navrhujeme chodby, pokoje a společná hygienická zařízení.  

 

 
Obr. 12 Šířka chodby při setkání vozíčkáře a osoby s chodítkem [1] 

 

Dveře do všech místností vedoucích na chodbu musí mít křídlo otvírané dovnitř 

místnosti (z bezpečnostního hlediska při evakuaci objektu) a na chodbě musí být 

na stěnách umístěna madla ve výšce 90 cm. Nad lůžkem by měla být možnost umístit 

hrazdičku pomáhající při zvedání se z lůžka. 
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5 Evakuace 

 

Evakuace je základním způsobem ochrany osob. Pomocí evakuace se předchází 

zvyšujícímu se počtu zraňovaných osob, které se vyskytují v prostorech ohrožených 

určitým typem mimořádné události. V okamžiku, kdy již evakuace osob není možná, např. 

při: 

- působení toxických zplodin hoření, 

- nedostatku kyslíku v ohroženém prostoru, 

- nebezpečí zřícení stavebních konstrukcí, 

- neprůchodnosti únikových cest, 

- špatném psychickém a fyzickém stavu osob, 

dochází k záchraně osob. Záchranou osob jsou myšleny situace, kdy evakuace osob je již 

zcela znemožněna a vzniká tak potřeba pomoci zvenčí. 

 

Z hlediska požární ochrany je evakuace osob vnímána jako krátkodobý proces 

zakončený přemístěním unikajících osob bez pomoci zvenčí na volné prostranství nebo 

do jiného bezpečného prostoru. V některých případech dochází k následné kontrole počtu 

evakuovaných osob shromážděných na stanovených místech, případně zajištění první 

pomoci [2].  

 

Základem úspěšného zvládnutí evakuace je preventivní plánování. Zpracováním 

požárního evakuačního plánu se formulují opatření nutná k provedení evakuace, postup 

při evakuaci, pořadí postupu, odpovědnost za provedení a řízení. Požární evakuační plán se 

zpracovává na základě § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů ve smyslu § 33 Vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších 

předpisů.Využívá se také vhodný návrh požárně – bezpečnostního řešení dle [8, 9]. 

 

5.1 Činitelé ovlivňující evakuaci osob 

5.1.1 Psychický stav 

Evakuace osob je jistě pro každého člověka, ať již více či méně, stresující 

záležitostí. Buďto se osoba může dostat do přímého ohrožení života a zdraví nebo může 

být ohrožena nepřímo. Vždy je ale tato situace stresující.  
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V medicíně se pro vnější stresující události používá pojem stresor a pro psychickou 

a tělesnou reakci organismu na stresor pojem stresová reakce. Uvádí se několik definic 

stresu, jednou z nich je následující: 

- Stresem se obvykle rozumí vnitřní stav člověka, který je buď přímo něčím 

ohrožován, nebo takové ohrožení očekává a přitom se domnívá, že jeho obrana 

proti nepříznivým vlivům není dostatečně silná. 

 

Různí lidé reagují na tentýž podnět vyvolávající stres odlišně. Někteří se dostávají 

do stresu snadno a rychle, vždy a všude, jiní jsou odolnější. Stres může vést k zostření 

pozornosti, soustředění a k zvýšení schopnosti dobře se rozhodnout, jak se zachovat. 

U některých osob mohou být reakce na stres opačné, negativní. Zvláště u osob starších 

s omezenou schopností pohybu či osob neschopných samostatného pohybu se stres 

umocňuje uvědoměním si své imobility a může tak dojít k předčasné a zbytečné panice, 

která je při evakuaci nežádoucí. 

5.1.2 Fyzický stav 

Fyzická zátěž je při evakuaci do jisté míry samozřejmou součástí. Záleží ale vždy 

na konkrétním případu evakuace. Je třeba si uvědomit, že jiná situace bude při evakuaci 

mladých osob po rovině do sousedního požárního úseku a naopak při evakuaci starších 

osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu 

z několikapodlažního objektu. Nejmenší problémy s fyzickou zátěží mají osoby ve věku 

20 – 40 let. Osoby mladší 20-ti let zase naopak mají sklony k podceňování rizika, které 

při požáru nebo jiné mimořádné situaci vznikají. 

 

Jiná je situace u osob se sníženou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu. U těchto osob kromě jejich nižší fyzické zdatnosti vzniká daleko 

rychleji pocit strachu, jednají často pasivně a nerozhodně. Nastává stav nejen fyzické, 

ale i psychické imobility. 
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5.2 Evakuace osob z objektů typu domova pro seniory 

Evakuaci osob z objektů typu domova pro seniory je důležité věnovat zvýšenou 

pozornost z toho důvodu, že v těchto zařízeních se vyskytují charakteristické zvláštnosti, 

ke kterým je třeba přihlédnout. Jsou to zejména: 

- osoby s omezenou schopností pohybu, 

- osoby neschopné samostatného pohybu, 

- velký počet osob, 

- vysoký věk obyvatel, 

- tělesné a duševní poruchy osob. 

 

V zařízeních takového charakteru je provedení evakuace značně složité, fyzicky 

a psychicky namáhavé. Osobám s omezenou schopností pohybu nebo osobám neschopným 

samostatného pohybu je zapotřebí zajistit potřebný personál, což je jeden z negativních 

faktorů ve vztahu k  rychlosti průběhu evakuace. Prevence je v tomto případě základem. 

Zejména kvalitně zpracovaný evakuační plán a provádění cvičných evakuací, které jsou 

provozovatelé těchto organizací ze zákona povinny provádět. Na druhé straně je ale 

zapotřebí zohlednit věk, psychický a fyzický stav osob, protože případná cvičná evakuace 

by mohla způsobit více škody na psychice obyvatel, než případného očekávaného užitku 

z procvičené evakuace. 
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6 Modelování evakuace osob v objektu domova pro seniory 

 

Pro modelování evakuace osob se sníženou schopností pohybu a osob neschopných 

samostatného pohybu byla vybrána instituce Domov pro seniory Magnolie 

v Ostravě -Vítkovicích sídlící na ulici Sirotčí 56, jež je příspěvkovou organizací 

poskytující sociální a ošetřovatelskou péči. Následující část je věnována představení 

a popisu softwaru buildingEXODUS 4.02b a představení a charakteristice vybrané 

instituce.  

 

6.1 Software pro modelování - buildingEXODUS 

 

Protože pohyb osob je velmi komplikovaný děj, který probíhá v současném 

časovém sledu, tento fakt nejsme schopni jednoduchými matematickými vztahy řešit 

s dostatečnou přesností. Taktéž nám tyto metody nedovolují sledovat vzájemné závisloti 

parametrů měnící se v čase. V rámci běžného výpočtu nelze také zobrazovat vlivy chování 

osob na průběh evakuace. Z těchto důvodů se ve světě využívá výpočetní technika, která 

dokáže při použití složitých modelů simulovat průběh evakuace. 

 

6.2 Popis programu Exodus – buildingEXODUS 4.02b 

BuildingEXODUS je simulační program pro modelování evakuace osob z objektů 

libovolně složité dispozice. Pro tuto modelaci používá 4 módy: Geometry mode, 

Population mode, Scenario mode a Simulation mode, které navzájem spolupracují 

a ovlivňují se. 

6.2.1 Geometry mode 

Tento mód umožňuje uživateli strukturovat prostor, ve kterém bude probíhat 

simulace. Geometrii lze nadefinovat několika způsoby: 

• vytvořením geometrie přímo v programu použitím interaktivních nástrojů, 

• importováním *.dxf souboru, 

• užitím knihovny programu buildingEXODUS. 
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Po vytvoření geometrie se určuje prostor, ve kterém se evakuovaní lidé budou 

pohybovat. Základní jednotka prostoru je uzel (node) . Jednotlivé uzly se spojí a vytvoří 

dvourozměrnou síť. Tato síť je tvořená z uzlů a hran. Každý uzel reprezentuje malou oblast 

prostoru a každá hrana reprezentuje vzdálenost mezi uzly. Jednotlivci cestují z uzlu do uzlu 

po hranách. Do této sítě se zakreslí východy, rozmístění vnitřních úseků, překážky atd. 

Jestliže je objekt vícepodlažní, jednotlivé sítě pater se propojí například pomocí schodiště, 

která se musí zvlášť vytvořit. Při vytváření schodiště, je nutno navolit jeho rozměry 

(tj. výšku, šířku, výšku schodišťového stupně). Aby lidé mohli procházet z 2. podlaží do 1., 

je třeba jej nejprve propojit (na obr. 14 je znázorněno jako Link 0).  

 
Obr. 13 Dvourozměrná síť s populací a únikovými dveřmi z prostoru 

 
Obr. 14 Ukázka propojení podlaží pomocí schodiště 
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6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

Population mode 

Pomocí tohoto módu se vytvoří populace v evakuovaném prostoru. Program 

buildingEXODUS umožňuje vytvořit širokou škálu vlastností evakuovaných lidí – věk, 

pohlaví, hmotnost, výška, rychlost pohybu atd. Samozřejmostí je i vytvoření celých 

populačních skupin s určitými vlastnostmi a taktéž vytváření jednotlivců. K vytvoření 

populace se používá několik způsobů: 

• automatické definování obyvatel, 

• ruční definování obyvatel, 

• definování případů z knihovny. 

 

Scenario mode 

Po vytvoření populace v objektu je nezbytné formulovat scénář evakuace, k tomu 

použijeme SCENARIO MODE. Právě tento mód umožňuje definovat například oblast 

zamořenou toxickými plyny apod. Program Exodus také případně využívá data z programů 

pro modelování požárů CFAST a SMARTFIRE. 

 

Simulation mode 

V simulačním módu se startuje evakuace. Pomocí ovládacích prvků se může 

evakuace pozastavit, zrychlit apod. Simulační mód poskytuje na výstupu řadu ukazatelů 

jak v číselné, tak i grafické podobě. 

 
Obr. 15 Ukázka prostředí v Simulation mode 
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Obr. 16 Grafické výstupy 

 

 

6.3 Účel objektu Domova pro seniory Magnolie 

Domov pro seniory Magnolie slouží k pobytu osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace a osob neschopných samostatného pohybu. Zajišťuje pro ně komplexní 

celoroční péči. 

 

Domov pro seniory Magnolie je dvoupodlažní budova ve tvaru písmene 

U z červených cihel se sedlovou střechou. Památkově chráněná budova se 

nachází v obydlené části obvodu Ostrava-Vítkovice v těsné blízkosti komunikace Rudná.  

 
Obr. 17 Pohled na hlavní vchod 

K domovu přináleží udržovaná zahrada, kde jsou 2 altány a lavičky s možností 

posezení. V zahradě je rovněž přízemní budova prádelny, kde se zajišťuje praní prádla 

pro obyvatele i personál . Celý areál je oplocen, chodníky jsou ze zámkové dlažby.  
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V zařízení je celkem 32 pokojů a to: 

• 4 jednolůžkové,  

• 12 dvoulůžkových,  

• 9 třílůžkových,  

• 5 čtyřlůžkových,  

• 2 pětilůžkové.  

Ve čtyř a pětilůžkových pokojích jsou umístěni převážně imobilní uživatelé. 

 

Domov pro seniory Magnolie, zajišťuje celkem 85 uživatelům, převážně komplexní 

ošetřovatelskou péči na dvou ošetřovatelských stanicích.  

 

I. stanice       31 uživatelů  

II. stanice      54 uživatelů  

 

6.3.1 Cílová skupina uživatelů 

Domov pro seniory Magnolie poskytuje služby ženám, kterým vznikl nárok 

na důchod starobní či plný invalidní, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku 

a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou péči jiné osoby, jež jim 

nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty 

apod.).
 

Nejčastějšími změnami jejich zdravotního stavu jsou onemocnění stařeckou 

demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí a jejichž situace při péči 

o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. 

6.4 Charakteristika objektu 

Objekt Domova pro seniory se skládá ze dvou budov a malého venkovního skladu. 

Hlavní budova slouží k pobytu obyvatel, má tvar písmene U, je dvoupodlažní, částečně 

podsklepená. Podlaží hlavní budovy jsou spojená vnitřním a dvěma vnějšími schodišti 

a výtahem. Nejedná se však o evakuační výtah.  

 

Stavební konstrukce jsou smíšené. Svislé konstrukce objektu jsou zděné, cihelné 

o tl. 500, 450, 300 a 150 mm s požární odolností 240 a 180 minut. Vodorovné nosné 
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konstrukce v komunikačním traktu jsou železobetonové, monolitické. V ostatních 

prostorách jsou stropy dřevěné, trámové se záklopem, podbitím a omítkou na rákos, 

požární odolnost 45 minut. Objekt je (bez projektu) pro zvýšení požární odolnosti osazen 

požárními uzávěry. Požární dveře jsou v 1. a 2. NP instalovány z chodby do jednotlivých 

pokojů nebo buněk a do dalších místností. Samotná chodba je ve 2. NP rozdělena 

požárními dveřmi do tří úseků, třetí úsek prochází prostřední částí objektu z 2. NP 

do 1. NP až do 1. PP. Ve sklepě je požárními dveřmi oddělena plynová kotelna. Chodba 

v 1. NP je rozdělena požárními dveřmi do čtyř úseků. (Nejedná se o rozdělení do požárních 

úseků, neboť požární dveře byly osazeny do stávajících konstrukcí bez projektu a výpočtů 

požární odolnosti). Půdorysný rozměr posuzovaného objektu je 61,76 x 29,87 m.  

 
Obr. 18 Pohled na budovu zepředu 

 

Kromě pokojů obyvatel jsou v budově ošetřovny, kanceláře, příruční sklady prádla 

a plen, kuchyně a sklady potravin, sociální zařízení a koupelny, ve sklepě je dílna,  plynová 

kotelna a sklad.  

 

Druhá budova je jednopodlažní nepodsklepený objekt, ve kterém je prádelna, 

sušárna, sklad provozního materiálu a drogerie, sklad dokumentace a tiskopisů a plynová 

kotelna (přístupná samostatným vchodem z venku). Malý venkovní sklad slouží 

k odkládání nepoužívaného nábytku, beden od kancelářské techniky, zahradní techniky 

apod. V objektu je zřízeno nouzové osvětlení únikových cest (vlastní napájení přes Aku 

baterie). 
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6.5 Simulace evakuace pomocí programu buildingEXODUS 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je vybavena programem 

buildingEXODUS. Díky tomu mohl být vytvořen model evakuace osob, který slouží 

pro porovnání s výpočtovým řešením evakuace.  

Dimenzování únikových cest a únikových východů je provedeno podle 

evakuačního plánu Domova pro seniory Magnolie (Příloha A). Do programu je vloženo 

1. NP a 2. NP, ze kterých je předpokládán únik osob. Podsklepení objektu je 

při modelování zanedbáno, jelikož půdorysná plocha není příliš velká a navíc zde kromě 

údržbáře nemá nikdo přístup. Vzhledem k tomu, že asi jedna třetina obyvatelek je zcela 

imobilní a téměř zbylé dvě třetiny jsou mobilní pouze za pomoci druhé osoby nebo 

technických pomůcek, jsou obyvatelky v modelu umístěny do míst jejich lůžek. Zbylé 

mobilní obyvatelky jsou rovněž umístěny do míst svých lůžek, protože jejich počet je 

téměř zanedbatelný. Personál je umístěn v místě jejich pracoviště (sesterna, kanceláře, 

kuchyně atd.), aby se docílilo rovnoměrného rozmístění osob po všech místnostech (viz. 

obrázek č. 19).  

 
Obr. 19 Ukázka rozmístění obyvatel a personálu v pravém křídle 1. NP 
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6.5.1 Skupiny obyvatel dle jejich mobility 

Při vytváření skupin populace byly vytvořeny 3 skupiny obyvatelek a to dle jejich 

mobility (mobilní, mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek a zcela 

imobilní) a nastaveny jejich parametry a vlastnosti. Rozdělení personálu je na muže a ženy 

ve věku od 20 do 60 let. U těchto dvou kategorií jsou ponechány přednastavené hodnoty. 

 
Tabulka 1 Počet obyvatelek a zaměstnanců na jednotlivá NP 

  
Mobilní 

ob. 
Částečně 

mobilní ob. 
Zcela imobilní 

ob. 
Počet 

obyvatelek 
Počet 

zaměstnanců 
Celkem 

osob 
1. NP 1 3 27 31 24 55 
2. NP 4 50 0 54 9 63 
        Celkový počet osob: 118 

   

Během definování skupin populace je nezbytné rozlišit osoby dle jejich mobility, 

rychlosti pohybu a rychlosti reakce. Toto jsou nejzákladnější parametry, které musely být 

nastaveny u každé skupiny zvlášť.  

 

Skupina imobilních osob tvoří z celkového počtu 118 osob 31,86 %, což je 27 osob. 

V reálné praxi je jejich mobilita na nulové hodnotě. Program buildingEXODUS však 

nedokáže rozlišit osobu, která potřebuje ke svému pohybu pomoc druhé osoby. V modelu 

by pak nastavení nulové hodnoty mobility vedlo k nehybnosti osoby a evakuace by 

pokračovala do nekonečna. Proto je třeba tyto osoby zpomalit natolik, aby výsledný čas 

celkové evakuace byl reálný. Proto byla u imobilních osob nastavena hodnota mobility 

v rozmezí od 0,2 do 0,4. Také doba reakce je u této skupiny nastavena na 300 s z toho 

důvodu, že tyto obyvatelky nejsou schopny samy reagovat a jsou odkázány pouze 

na personál. Nastavení rychlosti pohybu osob bylo nutné taktéž pozměnit. Byly 

přednastaveny hodnoty od 0,2 – 0,6 m/s s tím, že program si pak náhodně přednastaví 

pro každého obyvatele dle jeho věku a mobility rychlost a dobu reakce, která tomu bude 

přizpůsobena. Maximálně však může rychlost dosahovat 0,6 m/s a minimální doba reakce 

je 300 s. Tato skupina v současnosti obývá 1. NP, což se ale při procentuální změně 

zastoupení může časem změnit. 

 

Skupina osob, které jsou mobilní za pomoci druhé osoby nebo technických 

pomůcek je zastoupena nejpočetněji, a to 62,54 %, což činí z celkového počtu 118 osob 

53 osob. U této skupiny je modelování evakuace, co se týká reálného provedení, 
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bezproblémové, protože tyto osoby jsou ať už v menší či větší míře schopny se pohybovat. 

Jejich mobilita byla nastavena od 0,3 do 1,0, což je velice široká škála, ale hodnota 

mobility je spíše závislá na tom, zda potřebují pomoc druhé osoby. Tuto skupinu obyvatel 

bylo potřeba zpomalit nejlépe pomocí jejich rychlosti reakce a rychlosti chůze. Tyto 

obyvatelky byly v modelu umístěny do místa svého lůžka a s největší pravděpodobností 

mají obtíže se vstáním  z lůžka. Proto byla doba jejich reakce nastavena od 180 do 240 s. 

Rychlost pohybu se vyskytuje v rozmezí od 0,4 do 0,8 m/s v závislosti na jejich mobilitě 

a věku.  

 

Zcela mobilní osoby byly rozděleny na dvě následující skupinky. Tou první jsou 

zcela mobilní obyvatelé, kterých je 5. Jejich mobilita, rychlost a doba reakce jsou identické 

jako u druhé skupiny, kterou je personál. Program si ale pak tyto hodnoty u zcela 

mobilních obyvatel nastavil v závislosti na věku jedince. Nastavené hodnoty se příliš neliší 

od hodnot personálu.  

 

Skupina personálu zahrnuje celkem 33 osob. Tento stav je nejvyšší možný, jakého 

je jen možno dosáhnout při reálném provozu. Hodnoty rychlosti chůze u personálu jsou 

přednastaveny od 0,9 do 1,35 m/s a hodnoty rychlosti rychlé chůze až na 1,5 m/s. Rychlá 

chůze se ale týká pouze osob s hodnotou mobility 1,0 a běžnou rychlostí chůze, což jsou 

pouze osoby zcela mobilní. Rychlost reakce se pohybuje v rozmezí od 0 do 30 s. 

 
Tabulka 2 Přehled rychlosti pohybu 

Mobilita 
Rychlost pohybu 

(m/s) 

Mobilní 0,9 – 1,35 

Částečně mobilní 0,4 – 0,8 

Imobilní 0,2 – 0,6 

 

 

Následující tabulka č. 3 obsahuje stručný přehled zastoupení mužů, žen a jejich 

parametrů v minimální, maximální a průměrné hodnotě.  
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Tabulka 3 Výpis vlastností osob 

 Průměr Minimum Maximum 
Muži 1 1 1 
Ženy 117 117 117 
Věk 72,49 22 100 
Pohyblivost 4,26 0,01 6,98 
Úsilí 9,93 5,04 14,97 
Rychlá chůze (m/s) 0,74 0,06 1,5 
Chůze (m/s) 0,69 0,06 1,35 
Plazení (m/s) 0,07 0 0,3 
Skákání (m/s) 0,33 0 1,2 
Mobilita 0,51 0,2 1 
Trpělivost (s) 5,61 1 9,98 
Rychlost reakce (s) 221,15 0,2 413,08 
Váha 64,08 40,14 89,79 
Výška 1,61 1,5 1,79 

 

V 1. NP se nachází celkem 3 únikové východy. Mezi ně patří hlavní východ a dva 

nouzové východy, které jsou na konci levého i pravého křídla budovy. Z 2. NP pak lze 

uniknout jak po nouzových schodištích umístěných na konci každého křídla budovy, tak 

po schodišti do 1. NP a odtud dále hlavním východem ven. Celkem je tedy vytvořeno 

5 východů z budovy (Příloha A). 

 

6.5.2 Průběh simulace 

Osoby se pohybují dle předem navoleného scénáře. Každá osoba má určeno, 

kterým východem musí opustit budovu a to co možná nejkratší cestou. Jejich rychlosti 

závisí na jim přiřazených hodnotách a také na rychlosti proudu, ve kterém se pohybují. 

Program také umožňuje pohybujícím se osobám se řadit do front (možno vidět na obrázku 

č.20).  

 

 
Obr. 20 Vytváření fronty u východu 
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Únik z 1. NP 

Hlavním východem uniklo za celou dobu evakuace celkem 43 osob. První osoba 

prošla těmito dveřmi za 21,06 s a poslední osoba za 888,31 s od začátku evakuace. 

Východem z kuchyně odešlo celkem 10 osob. Nejrychlejší osoba prošla těmito dveřmi 

za 10,88 s a poslední osoba za 50,3 s. Únikovým východem v levé části 1. NP bylo 

evakuováno celkem 12 osob. Zde se vytvořila menší fronta z toho důvodu, že dveře mají 

zpoždění otevření 60 s. První osoba tedy mohla uniknout až po otevření dveří. Její čas je 

61,32 s. Čas úniku poslední osoby z těchto dveří činí 972,67 s. Únikovým východem 

v pravé části 1. NP uniklo 26 osob. I u těchto dveří je nastaveno zpoždění otevření na 60 s. 

První osoba tedy prošla po 61,38 s po začátku evakuace a poslední po 1034,55 s.  

 

Únik z 2. NP 

Stejně jako u nouzových únikových východů po stranách budovy v 1. NP, tak 

i nouzové únikové východy v 2. NP se otevřou po uplynutí této doby. V levé části 2. NP je 

únikový východ, kterým prošlo celkem 14 osob za dobu 484,99 s. První osoba, která 

těmito dveřmi prošla zde byla v čase 61,4 s. V pravé části 2. NP pak východem uniklo 

13 osob za celkový čas 502,08 s. První osoba v čase 288,73 s. 

 
Tabulka 4 Přehled počtu evakuovaných osob z jednotlivých podlaží 

Únikový východ
Počet 

evakuovaných 
osob

První 
únik (s)

Poslední 
únik (s)

1. NP 91 10,88 1 034,55
- hlavní východ 43 21,06 888,31
- levý východ 12 61,32 972,67
- pravý východ 26 61,38 1 034,55
- východ z kuchyně 10 10,88 50,30
2. NP 27 61,40 779,62
- levý východ 14 61,40 484,99
- pravý východ 13 288,73 502,08  

 

6.5.3 Vyhodnocení 

Z 1. NP bylo celkem evakuováno 55 osob během 1034,55 s (17 minut 14 s). 

Ze 2. NP pak bylo evakuováno 63 osob za 779,62 s (12 minut 59 s). Celkově tedy celá 

evakuace trvala 1034,55 s, což je 17 minut a 14 s a bylo při ní evakuováno 118 osob. 

Ke kumulaci osob u východů došlo pouze na malou chvíli a to u nouzových východů 
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po stranách budovy. Tato situace byla způsobena tím, že dveře jsou za normálních 

podmínek uzamčené. Klíč od těchto dveří visí na stěně vedle zárubní. Proto bylo nastaveno 

zpoždění otevření 60 s, které má simulovat odemčení dveří při psychicky namáhavé 

situaci. Z modelu je také zcela jasně vidět jaký vliv na evakuaci má imobilita. Všechny 

imobilní obyvatelky jsou umístěny v 1. NP.  

 

Ve 2. NP je umístěna většina zcela mobilních obyvatelek a mobilních za pomoci 

druhé osoby nebo technické pomůcky. Z časů evakuace jednotlivých podlaží vyplývá, 

že v tomto případě na čas evakuace nemá ani tak moc vliv počet evakuovaných osob, 

ale mobilita obyvatelek. S vyšším stupněm mobility je spojena i vyšší rychlost chůze. 

 

Při automatické volbě rychlosti osob programem v závislosti na věku a mobilitě, 

byly některé hodnoty výrazně nízké, téměř „nulové“. Tyto pak musely být upravovány 

individuálně, protože se evakuace extrémně zpožďovala. 

 

Přibližně po jedné minutě simulace byly z objektu evakuovány téměř všechny zcela 

mobilní osoby. Po tomto čase nastává období asi do přibližně 4. minuty, kdy se prakticky 

nic neděje. To je způsobeno zpožděním mobilních osob za pomoci druhé osoby nebo 

technických pomůcek. Po páté minutě evakuace začínají reagovat imobilní osoby, dávají se 

do pohybu. 

 

Tato vymodelovaná situace je v praxi zcela nereálná. Personál musí být nápomocen 

evakuaci osob až do samého konce a evakuaci řídit a organizovat. Program 

buildingEXODUS, bohužel, nedokáže rozlišit, kdy některá osoba potřebuje ke svému 

pohybu pomoc druhé osoby. Tímto vznikl nereálný model evakuace. 
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6.6 Výpočet doby evakuace dle ČSN 73 0802 

 

K výpočtu celkové doby evakuace bylo použito následující rovnice: 

 

uK
sE

v
lt

uu

u
u ⋅

⋅
+

⋅
=

75,0
   [min]   (1) 

 

 

kde  lu..........je délka únikové cesty v [m], 

  vu.........rychlost pohybu osob v m za minutu, podle tabulky 5, 

  E..........počet evakuovaných osob, 

  s...........součinitel podmínek evakuace, 

  Ku.........jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu), 

  u...........započitatelný počet únikových pruhů. 

 
Tabulka 5 Rychlost  pohybu osob a jednotková kapacita únikového pruhu [8] 

Únik osob Rychlost pohybu 
osob vu m.min-1

Jednotková kapacita Ku 
počet osob za minutu 

po rovině 30 40 
po schodech dolů 25 30 
po schodech 
nahoru 20 25 

 

 

1. Délka únikové cesty je 55 m. 

2. Kapacita Domova pro seniory Magnolie je 85 osob. Celkový počet osob je 

po vynásobení příslušným koeficientem z [10] 111 osob. Tento celkový počet zahrnuje 

pacienty, zaměstnance a návštěvy. Hodnoty součinitele s [8] jsou pro osoby schopné 

samostatného pohybu 1,0, pro osoby s omezenou schopností pohybu 1,5 a pro neschopné 

samostatného pohybu 2,0. 

3.  Ku = 30 os.min-1  a  vu = 25 m.min-1 

 

Celková doba evakuace z objektu je 5 min 21 s. 
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6.7 Porovnání výsledku programu a vypočtené doby evakuace  

 

Celková doba evakuace pomocí programu buildingEXODUS byla spočtena 

na 17 min 14 s. Oproti tomu celková doba evakuace stanovená výpočtem dle normy 

ČSN 73 0802 je 5 min 21 s. 

 

Při porovnání obou těchto výsledků lze konstatovat, že enormní rozdíl mezi těmito 

výsledky je s největší pravděpodobností způsoben programem buildingEXODUS. 

V programu nelze nastavit při nulové mobilitě pomoc druhou osobou. Z tohoto důvodu se 

musí provádět vyoské zpoždění osob a ovlivnění jejich rychlosti, čímž může dojít 

ke zkreslení výsledku.  
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7 Návrhy a doporučení k zefektivnění evakuace v praxi 

 

K zefektivnění evakuace v praxi je zapotřebí zdokonalení všech stránek, jak 

organizačních, tak technických. Větší pozornost by se měla věnovat evakuaci zcela 

imobilních osob.  

 

Po organizační stránce je vhodné umisťovat osoby imobilní do pokojů co nejblíže 

východu a personálu. Také umístění těchto osob do vyšších nadzemních podlaží než 1. NP 

je na zvážení, a to z důvodu zákazu používání výtahu při evakuaci (nejedná se o evakuační 

výtah). Kapacita 1. NP je 31 lůžek. Při současném obsazení 1. NP 27 imobilními osobami 

může časem dojít i k této situaci, která je pro rychlost následné evakuace značně zatěžující. 

Klíče od dveří k východům vedoucím na schodiště po stranách budovy navrhuji umístit 

do výšky dosahu vozíčkáře ze stávající výšky 180 cm maximálně do výšky 150 cm. 

 

Po stránce stavební doporučuji rozšíření zárubní dveří na průchozí šířku 

min. 110 cm. Dalším z vhodných řešení v 1. NP je zbudování francouzských oken 

v pokojích obyvatelek. Tyto řešení jsou ale finančně velice nákladné. 

 

Levnější variantou je pak zakoupení technického vybavení a pomůcek. Mezi ně 

patří například evakuační matrace, která je umístěna přímo pod ležící osobou, se kterou se 

nijak nemanipuluje. Ta je pak tažena v matraci po zemi ven z objektu. Jako nutnost 

považuji pořízení několika transportních lehátek pro ležící osoby, které v tomto objektu 

zcela chybí.  
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8 Závěr 

 

Bakalářská práce byla vytvořena za účelem poukázání na důležité faktory podílející 

se na průběhu a výsledku evakuace osob se sníženou pohyblivostí. V práci je poukázáno 

na nedostatky v oblastech organizace obsazení pokojů, zabezpečení technickými 

pomůckami, ale také na oblast stavebního řešení a úprav.  

 

Cílem práce bylo porovnat výpočet předpokládané doby evakuace osob se sníženou 

pohyblivostí či zcela imobilních dle normy ČSN 73 0802 s modelem vytvořeném 

v programu buildingEXODUS.  

 

Při porovnání hodnot získaných z programu buildingEXODUS a výpočtu dle 

normy byly zjištěny rozdíly v celkové době evakuace, a to 11 min 53 s. Výsledky 

programu se zdají být bližší realitě oproti vypočtené hodnotě dle [8]. Nejrealističtější 

výsledek by podala cvičná evakuace, která ale z hlediska zdravotního a psychického není 

vhodná.  

 

Práce s programem buildingEXODUS se dá charakterizovat takto: 

výhody: 

• snadná práce s programem, 

• pěkné pracovní prostředí, 

• umožněna volba rychlostí jak po rovině, tak i schodištích, 

• lze dokonale charakterizovat vlastnosti osob, 

• možnost volby doby reakce jednotlivých osob na vyhlášený poplach, 

• výběr únikových cest pro jednotlivé osoby, 

• možnost úniku nejkratší trasou, 

• možnost charakteristiky celých skupin populace, 

• řazení do front a natáčení těla při pohybu, 

 

nevýhody: 

• různé vyhodnocení výsledků při opakovaném spouštění modelu, 

• občasná ztráta osoby v modelu, která vede k nekonečnému bloudění osoby (zacyklí 

se v místnosti), 
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• program nepočítá s osobou, která je při pohybu odkázána na pomoc druhých. 

 

Tento program se, dle mého názoru, hodí pro modelování evakuace všech osob, 

které jsou alespoň částečně mobilní. Potom má určitě i skvělou vypovídací hodnotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 

9 Literatura 

 

[1]  FILIPIOVÁ, D. Projektujeme bez bariér. 1. vyd. Praha : Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, 2002. 104 s. ISBN 80-86552-18-7. 

[2] FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1.vyd. Ostrava: SPBI, 2006. 

125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

[3] JAROŠOVÁ, J. Péče o seniory. Ostravská univerzita. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 

2006. 110 s. ISBN 80-76-368-110-2. 

[4] NEJEDLÁ, M., SVOBODOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, A. Ošetřovatelství IV/2. 

1. vyd. Praha: Informatorium, 2005. 124 s. ISBN 80-7333-034-2. 

[5] NEUFERT, P. Navrhování staveb. 2. české vyd. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. 

ISBN 80-901486-6-6. 

[6] PREDTEČENSKIJ, V. M., MILINSKIJ, A. I. Evakuace osob z budov: Výpočetní 

metody pro projektování. Knižnice požární ochrany, svazek 30. Praha: 

Československý svaz požární ochrany. 1972. 272 s. 

[7] ZGOLA, J. M. Úspěšná péče o člověka s demencí. 1. vyd. Praha : Grada 

Publishing, a.s., 2003. 232 s. ISBN 80-247-0183-9. 

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

normalizační institut, 2000. 114 s. 

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

normalizační institut, 2002. 142 s. 

[10] ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektu osobami. Praha: Český 

normalizační institut, 1997. 32 s. 

[11] ČSN 73 0835. Požární bezpečnost staveb: Budovy zdravotnických zařízení 

a sociální péče. Praha: Český normalizační institut, 2006. 28 s. 

[12] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Praha: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, 1998. 26 s. 

[13] Vyhláška č. 369/2001 Sb., o  obecných  technických  požadavcích zabezpečujících  

užívání  staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Praha: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, 2001. 18 s. 

[14] Manuál programu buildingEXODUS V4.02b, Copyright UGMT Ltd a subsidiary 

of the University of Greenwich. 2004. 

 

41 



 

10 Seznamy 

10.1 Seznam obrázků 

Obr. 1 Mezinárodní symbol přístupnosti [1] ....................................................................... 14 

Obr. 2 Vozíčkář zepředu [1] ................................................................................................ 14 

Obr. 3 Stojící osoba bez opory [1]....................................................................................... 15 

Obr. 4 Stojící osoba o berlích [1] ........................................................................................ 15 

Obr. 5 Stojící osoba s chodítkem [1] ................................................................................... 16 

Obr. 6 Nevidomý s holí [1].................................................................................................. 16 

Obr. 7 Vstup do objektu - minimální manipulační prostor 150 x 150 cm [1] ..................... 17 

Obr. 8 Hrobeček [1]............................................................................................................. 17 

Obr. 9 Rampa podél domu se zvýšeným obrubníkem - výškový rozdíl mezi chodníkem a 

vstupními prostory domu maximálně 25 cm [1] ................................................................. 18 

Obr. 10 Průchod mezi regály a jejich dostupnost osobám na vozíku [1] ............................ 19 

Obr. 11 Průchod mezi stoly u restauračních staveb při zkoseném uspořádání stolů [1] ..... 19 

Obr. 12 Šířka chodby při setkání vozíčkáře a osoby s chodítkem [1] ................................. 20 

Obr. 13 Dvourozměrná síť s populací a únikovými dveřmi z prostoru............................... 25 

Obr. 14 Ukázka propojení podlaží pomocí schodiště.......................................................... 25 

Obr. 15 Ukázka prostředí v Simulation mode ..................................................................... 26 

Obr. 16 Grafické výstupy .................................................................................................... 27 

Obr. 17 Pohled na hlavní vchod .......................................................................................... 27 

Obr. 18 Pohled na budovu zepředu ..................................................................................... 29 

Obr. 19 Ukázka rozmístění obyvatel a personálu v pravém křídle 1. NP ........................... 30 

Obr. 20 Vytváření fronty u východu ................................................................................... 33 

 

10.2 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Počet obyvatelek a zaměstnanců na jednotlivá NP ............................................ 31 

Tabulka 2 Přehled rychlosti pohybu.................................................................................... 32 

Tabulka 3 Výpis vlastností osob.......................................................................................... 33 

Tabulka 4 Přehled počtu evakuovaných osob z jednotlivých podlaží................................. 34 

Tabulka 5 Rychlost  pohybu osob a jednotková kapacita únikového pruhu [8].................. 36 

 

42 



 

43 

10.3 Seznam grafů 

Graf 1 Počet osob ve věku 60 a více let v ČR, 1950 - 2030.......................................................4

 

 

10.4 Seznam příloh 

Příloha  A: Evakuační plán Domova pro seniory Magnolie 

Příloha B: Výsledky výpočtu doby evakuace Domova pro seniory Magnolie 

vytvořené v programu buildingEXODUS 

Příloha C: Grafické znázornění průběhu simulace v programu 

 

  

 

 

 

 



 

 

D om ov pro seniory M agnolie, O strava-Vítkovice příspěvková organizace
Sirotčí 56 , O strava-Vítkovice 

 
 

Požární evakuační plán pro objekt dom ova pro seniory 
 

 
 

M ísto, ze kterého bude evakuace 
řízena a zaměstnanec, který bude 
evakuaci řídit. 

U rčení zaměstnanců  a prostředků , 
s jejichž pomocí bude evakuace 
prováděna 

U rčení cest a způsobu evakuace, 
zejména u osob s omezenou schopností 
pohybu 

M ísto, kde se evakuované osoby budou 
soustřeďovat a určení zaměstnance, 
který provede kontrolu počtu 
evakuovaných osob 

Způsob poskytnutí první pomoci 
evakuovaným osobám 
U ložení evakuovaného materiálu. 

Evakuaci v rám ci celého dom ova 
koordinuje zam ěstnanec ohlašovny 
požárů . 
Evakuace bude řízena z podlaží, kde 
k požáru  došlo. V  případě, že bude 
ohrožena velkým  vývinem  kouře, řídící 
evakuace rozhodne podle situace o zm ěně 
m ísta řízení. 
Evakuaci v pracovní době řídí ředitelka,  
v její nepřítom nosti vedoucí útvaru 
sociálně zdravotní péče, úseková sestra 
nebo kterýkoliv přítom ný člen 
preventivní požární hlídky. 
V  době sn íženého provozu řídí evakuaci 
službu konající zdravotní personál, tzn. 
člen preventivní požární h lídky.  
Po příjezdu hasičské jednotky bude 
evakuace řízena velitelem  zásahu. 
Evakuace materiálu a věcí se 
nepředpokládá. Provádí se až po skončení 
evakuace osob. 
 
 

Evakuaci budou provádět všichni 
p řítomní zam ěstnanci, krom ě potřebného 
počtu  členů  požární hlídky, k teří budou 
provádět prvotní hasební zásah.  
V yhlášení evakuace se provede podle 
PPS a ústním  oznám ením  –  text, který m á 
zabránit panice musí dostatečně 
inform ovat personál a nevyvolat paniku 
m ezi uživateli. 
Vzor textu je uveden v řádu ohlašovny 
požárů . 
P řednostně bude provedena evakuace 
osob z m ístností bezprostředně 
zasažených požárem .  
N akonec se provede evakuace podlaží 
nad nebo pod místem  požáru. Na pom oc 
budou p řizváni zam ěstnanci ze 
sousední budovy - prádelny, kteří budou 
p řivoláni telefonicky nebo určenou 
spojkou. K evakuaci je m ožné použít 
vozíky nebo postele uživatelů . 
O tevření všech východů  zajistí obsluha 
ohlašovny požárů . 
Po p říjezdu jednotky HZS převezm e 
řízení evakuace velitel zasahující 
jednotky. 

Evakuační cesty budou určeny p řím o na 
m ístě podle m ísta vzniku požáru . 
Evakuační cesty určuje zam ěstnanec 
říd ící evakuaci.  
Jako hlavní evakuační cesty jsou určeny 
chodby s hlavním  východem  kolem  
vrátnice nebo východ sm ěr R udná. D alší 
únikovou m ožností jsou dvě požární 
schodiště po stranách objektu. Klíče 
k těm to východům  jsou umístěny ve 
skříňkách v blízkosti východu. Únik je 
m ožný rovněž z kuchyně nebo v 1. PP 
přes kotelnu. P ři evakuaci je zakázáno 
používat výtah .  
U živatelé, kteří nejsou schopni 
sam ostatného pohybu budou p řevezeni 
do m íst, co nejdále od  ohniska požáru a 
poté se provede jejich  postupná 
evakuace. Pokud evakuaci uživatelů  
nelze provést, shrom áždí se v m ístnosti 
nevzdálenější od  ohniska požáru , kde se 
vyčká do příjezdu H ZS. D veře do 
m ístnosti se zavřou. O kna je m ožno 
otevřít pouze, nehrozí-li zakou ření 
z venkovního prostoru. Po skončení 
evakuace uživatelů  se uzavřou všechny 
dveře do zasažených prostorů , aby se 
požár nerozšířil do dalších míst dom ova. 
Většina dveří do pokojů  jsou  provedeny 
jako požární uzávěry. 
 

Evakuované osoby se budou 
soustřeďovat v požárem  neohroženém  
prostoru.  
 
Při zasažení celé budovy se soustředí  na 
zahradě nebo v objektu  prádelny.  
 
Kontrolu počtu evakuovaných osob 
provede osoba, kterou určí vedoucí 
evakuace (nap ř. adm inistrativa, údržba). 
 
Evakuace materiálu se nep ředpokládá. 

První pom oc poskytuje osoba určená 
vedoucím  evakuace – zdravotnický 
personál dom ova. 
  
O soby, k teré potřebují ošetření 
v nem ocnici budou p řevezeny do 
V ítkovické nem ocnice nebo FN sP. 
 
V  p řípadě potřeby bude z vrátnice 
přivolána rychlá záchranná služba.  
 
Evakuovaný m ateriál se uloží v zahradě 
nebo v sousedních objektech. 
Evakuovaný m ateriál střeží osoba určená
vedoucím  evakuace. 

 

 
Ing. Pavla D rabinová ředitelka  … … … … … … …  
 
V  O stravě  dne 15.10.2007  

Příloha  A: Evakuační plán Domova pro seniory Magnolie 



 

Příloha B: Výsledky výpočtu doby evakuace Domova pro seniory Magnolie 
vytvořené v programu buildingEXODUS 
 
Simulation of 1np.exo, with 118 People, Generated Thu Apr 24 09:05:50 2008 

                    buildingEXODUS V4.02b 

                          Academic 

                   Licence No: 1212066868 

                    Expires on: 5/6/2008 

                             oem 

                             oem 

               buildingEXODUS is a product of 

                          U.G.M.T. 

                       a subsidiary of 

                 the University of Greenwich 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Simulation Options Default 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Population Parameter Summary 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Attribute           | Average|     Min|     Max| 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Males               |       1|       1|       1| 

Female              |     117|     117|     117| 

Age                 |   72.49|   22.00|  100.00| 

Agility             |    4.26|    0.01|    6.98| 

Drive               |    9.93|    5.04|   14.97| 

F. Walk(m/s)        |    0.74|    0.06|    1.50| 

Walk (m/s)          |    0.69|    0.06|    1.35| 

Crawl (m/s)         |    0.07|    0.00|    0.30| 

Leap (m/s)          |    0.33|    0.00|    1.20| 

Mobility            |    0.51|    0.20|    1.00| 

Patience (s)        |    5.61|    1.00|    9.98| 

Response (s)        |  221.15|    0.20|  413.08| 

Weight              |   64.08|   40.14|   89.79| 

Height              |    1.61|    1.50|    1.79| 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Occupant Switches 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Switch              |Value       | 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Angle of Movement   |OFF         | 

Avoid Congestion    |OFF         | 

Avoid Pop. Density  |OFF         | 

Crawling            |ON          | 

 



 

Extreme Behaviour   |OFF         | 

Floor Potentials    |OFF         | 

Impatient           |OFF         | 

Local Familiarity   |OFF         | 

Local Fam.Main Exits|OFF         | 

Local Potentials    |ON          | 

Maintain Target Exit|OFF         | 

Maintain Itinerary  |OFF         | 

Milling             |OFF         | 

Response Zones      |OFF         | 

Seat Jumping        |OFF         | 

Specified Response  |OFF         | 

Specified Resp. Time|        0.00| 

Stair Packing       |OFF         | 

Stair Edge Perf     |ON          | 

Smoke Redirection   |OFF         | 

Smoke Redir. Type   |Woods       | 

Smoke Gender Inf.   |ON          | 

Smoke Stagger       |OFF         | 

Smoke Viz. Coef.    |        2.00| 

Wall Proximity      |OFF         | 

Max Sim.            |OFF         | 

Max Sim. Time       |     3600.00| 

Number of People out 118, first out (secs) 10.88  last 1034.55 

Final Simulation time 1034.55 

Number of People Starting on floor 0 (Floor_0) was 55, last exit (secs) 1034.55 

Number of People Starting on floor 1 (Floor_1) was 63, last exit (secs) 779.62 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Exit results table:- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  Pos|Gender      |Start Node  |Level|Floor       |  Age|  Weight|Mobility|Response|End Node    |     CWT|Distance|     

PET|Jumps| 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

    1|Female      |1959        |    0|Floor_0     |   33|   54.05|    1.00|    0.20|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   10.95|   10.88|    0| 

    2|Female      |1690        |    0|Floor_0     |   35|   52.15|    1.00|   12.96|Vychod_z_kuchyne|    0.00|    7.12|   19.72|    0| 

    3|Female      |1670        |    0|Floor_0     |   45|   49.40|    1.00|    1.75|Hlavni_vchod|    0.00|   19.83|   21.06|    0| 

    4|Female      |1240        |    0|Floor_0     |   30|   76.35|    1.00|    6.44|Hlavni_vchod|    0.00|   20.16|   24.15|    0| 

    5|Female      |1271        |    0|Floor_0     |   27|   76.87|    1.00|    8.88|Hlavni_vchod|    0.00|   18.45|   25.22|    0| 

    6|Female      |1207        |    0|Floor_0     |   58|   44.44|    1.00|   21.64|Vychod_z_kuchyne|    0.00|    6.41|   27.92|    0| 

    7|Female      |2234        |    0|Floor_0     |   52|   59.75|    1.00|    4.85|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   22.26|   29.58|    0| 

    8|Female      |1585        |    0|Floor_0     |   56|   53.57|    1.00|    9.65|Hlavni_vchod|    0.00|   21.57|   30.14|    0| 

    9|Female      |1588        |    0|Floor_0     |   45|   61.84|    1.00|   12.07|Hlavni_vchod|    0.00|   20.95|   31.92|    0| 

   10|Female      |1326        |    0|Floor_0     |   26|   65.59|    1.00|   13.39|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   19.71|   31.97|    0| 

   11|Female      |1829        |    0|Floor_0     |   43|   64.91|    1.00|   19.34|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   17.17|   37.10|    0| 

 



 

   12|Female      |2061        |    0|Floor_0     |   23|   48.72|    1.00|   20.87|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   19.67|   40.21|    0| 

   13|Female      |1323        |    0|Floor_0     |   36|   45.59|    1.00|   23.00|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   20.01|   41.75|    0| 

   14|Female      |1495        |    0|Floor_0     |   23|   40.17|    1.00|   22.85|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   21.21|   44.16|    0| 

   15|Female      |5625        |    1|Floor_1     |   53|   69.82|    1.00|    3.85|Hlavni_vchod|    2.86|   36.88|   45.45|    0| 

   16|Female      |5527        |    1|Floor_1     |   51|   62.49|    1.00|    9.67|Hlavni_vchod|    0.00|   34.75|   49.01|    0| 

   17|Female      |2350        |    0|Floor_0     |   38|   65.95|    1.00|   24.59|Vychod_z_kuchyne|    0.00|   25.52|   50.30|    0| 

   18|Female      |5831        |    1|Floor_1     |   28|   61.20|    1.00|    7.91|Hlavni_vchod|    1.11|   42.10|   50.66|    0| 

   19|Female      |5779        |    1|Floor_1     |   22|   49.07|    1.00|    7.48|Hlavni_vchod|    2.26|   40.09|   52.69|    0| 

   20|Female      |4458        |    1|Floor_1     |   36|   71.27|    1.00|    0.76|Hlavni_vchod|    0.43|   34.24|   52.86|    0| 

   21|Female      |5059        |    1|Floor_1     |   58|   44.27|    1.00|   19.19|Hlavni_vchod|    3.47|   28.48|   55.27|    0| 

   22|Female      |5715        |    1|Floor_1     |   58|   82.09|    1.00|   17.57|Hlavni_vchod|    0.29|   39.71|   60.06|    0| 

   23|Female      |243         |    0|Floor_0     |   40|   68.16|    1.00|   25.86|Levy_unik.vych._1np|   20.55|   14.83|   61.32|    0| 

   24|Female      |373         |    0|Floor_0     |   32|   56.72|    1.00|    6.78|Levy_unik.vych._1np|   41.15|   13.31|   61.33|    0| 

   25|Male        |3319        |    0|Floor_0     |   30|   45.08|    1.00|   13.90|Pravy_unik.vych.1np|   35.44|   11.44|   61.38|    0| 

   26|Female      |3795        |    1|Floor_1     |   30|   59.68|    1.00|    3.61|Levy_unik.vych_2np|   29.04|   26.09|   61.40|    0| 

   27|Female      |3316        |    0|Floor_0     |   55|   83.32|    1.00|    4.69|Pravy_unik.vych.1np|   44.89|   11.63|   61.43|    0| 

   28|Female      |4582        |    1|Floor_1     |   47|   81.55|    1.00|    3.48|Levy_unik.vych_2np|   44.27|   13.60|   61.46|    0| 

   29|Female      |5021        |    1|Floor_1     |   50|   63.38|    1.00|   28.74|Hlavni_vchod|    2.38|   29.19|   62.36|    0| 

   30|Female      |368         |    0|Floor_0     |   60|   57.72|    1.00|   22.45|Levy_unik.vych._1np|   18.65|   24.84|   62.63|    0| 

   31|Female      |2794        |    0|Floor_0     |   31|   45.13|    1.00|   27.06|Pravy_unik.vych.1np|   24.84|   10.83|   63.04|    0| 

   32|Female      |3488        |    0|Floor_0     |   41|   69.50|    1.00|   26.52|Pravy_unik.vych.1np|    1.54|   27.27|   63.06|    0| 

   33|Female      |2323        |    0|Floor_0     |   37|   76.79|    1.00|   10.42|Pravy_unik.vych.1np|   28.51|   28.28|   64.48|    0| 

   34|Female      |2493        |    0|Floor_0     |   59|   69.13|    1.00|   27.86|Pravy_unik.vych.1np|    2.37|   35.07|   64.53|    0| 

   35|Female      |5695        |    1|Floor_1     |   39|   87.04|    1.00|   24.97|Hlavni_vchod|    1.06|   38.46|   64.73|    0| 

   36|Female      |4462        |    1|Floor_1     |   58|   89.38|    1.00|   26.91|Hlavni_vchod|    0.15|   34.24|   72.22|    0| 

   37|Female      |4289        |    1|Floor_1     |   64|   64.29|    1.00|   14.27|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   72.30|  100.49|    0| 

   38|Female      |7007        |    1|Floor_1     |   86|   76.77|    0.30|  243.28|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|    8.63|  288.73|    0| 

   39|Female      |3312        |    0|Floor_0     |   93|   74.58|    0.30|  260.87|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|    9.54|  302.86|    0| 

   40|Female      |1637        |    0|Floor_0     |   60|   59.47|    1.00|  300.00|Hlavni_vchod|    0.00|    3.86|  305.62|    0| 

   41|Female      |2982        |    0|Floor_0     |   87|   62.19|    0.30|  262.74|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|    6.34|  306.39|    0| 

   42|Female      |5170        |    1|Floor_1     |   95|   61.13|    0.30|  253.35|Levy_unik.vych_2np|    0.00|    9.44|  309.99|    0| 

   43|Female      |7066        |    1|Floor_1     |   93|   51.83|    0.30|  247.68|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|    8.50|  311.58|    0| 

   44|Female      |5373        |    1|Floor_1     |   92|   54.08|    0.30|  274.38|Levy_unik.vych_2np|    0.00|    8.91|  316.77|    0| 

   45|Female      |6902        |    1|Floor_1     |   90|   41.48|    0.30|  251.90|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   12.08|  326.27|    0| 

   46|Female      |7009        |    1|Floor_1     |   94|   40.96|    0.30|  267.84|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|    9.05|  331.51|    0| 

   47|Female      |4604        |    1|Floor_1     |   93|   73.56|    0.80|  262.44|Hlavni_vchod|    0.57|   36.76|  335.47|    0| 

   48|Female      |5167        |    1|Floor_1     |   87|   55.79|    0.30|  305.70|Levy_unik.vych_2np|    0.00|    9.02|  347.15|    0| 

   49|Female      |6963        |    1|Floor_1     |   88|   73.66|    0.30|  249.28|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   26.69|  366.47|    0| 

   50|Female      |4875        |    1|Floor_1     |   90|   56.61|    0.30|  302.26|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   12.50|  373.82|    0| 

   51|Female      |6897        |    1|Floor_1     |   90|   45.24|    0.30|  316.79|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   11.25|  382.34|    0| 

   52|Female      |4360        |    1|Floor_1     |   93|   68.49|    0.30|  280.62|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   19.40|  384.84|    0| 

   53|Female      |6894        |    1|Floor_1     |   99|   45.53|    0.30|  251.17|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   15.70|  390.65|    0| 

   54|Female      |7042        |    1|Floor_1     |   91|   70.38|    0.30|  280.60|Pravy_unik.vych._2n|    0.58|   23.28|  391.72|    0| 

   55|Female      |4871        |    1|Floor_1     |   88|   72.85|    0.30|  330.73|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   11.88|  392.34|    0| 

   56|Female      |6774        |    1|Floor_1     |   87|   75.90|    0.30|  285.17|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   16.04|  395.71|    0| 

 



 

   57|Female      |6983        |    1|Floor_1     |   89|   79.71|    0.30|  286.34|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   24.67|  407.40|    0| 

   58|Female      |7047        |    1|Floor_1     |   97|   50.16|    0.30|  262.08|Pravy_unik.vych._2n|    0.58|   23.23|  420.02|    0| 

   59|Female      |4366        |    1|Floor_1     |   93|   75.13|    0.30|  283.23|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   21.64|  421.07|    0| 

   60|Female      |3261        |    0|Floor_0     |  100|   54.10|    0.30|  350.21|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|    9.05|  423.85|    0| 

   61|Female      |6999        |    1|Floor_1     |   99|   52.69|    0.30|  328.07|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   15.87|  431.84|    0| 

   62|Female      |5376        |    1|Floor_1     |   97|   61.92|    0.30|  344.51|Levy_unik.vych_2np|    0.00|    9.54|  437.41|    0| 

   63|Female      |4134        |    1|Floor_1     |   92|   82.25|    0.30|  310.65|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   22.38|  447.27|    0| 

   64|Female      |61          |    0|Floor_0     |   83|   59.06|    0.20|  360.78|Levy_unik.vych._1np|    0.00|    6.40|  447.55|    0| 

   65|Female      |4736        |    1|Floor_1     |   95|   48.51|    0.30|  310.39|Hlavni_vchod|    0.50|   29.46|  453.26|    0| 

   66|Female      |4214        |    1|Floor_1     |   90|   71.63|    0.30|  280.13|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   18.94|  471.85|    0| 

   67|Female      |3532        |    0|Floor_0     |   75|   54.32|    0.40|  321.68|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   29.84|  474.47|    0| 

   68|Female      |3871        |    1|Floor_1     |   98|   52.48|    0.30|  260.94|Hlavni_vchod|    1.29|   40.03|  484.77|    0| 

   69|Female      |4137        |    1|Floor_1     |   94|   47.39|    0.30|  359.62|Levy_unik.vych_2np|    0.00|   23.00|  484.99|    0| 

   70|Female      |4302        |    1|Floor_1     |   97|   58.02|    0.30|  253.31|Hlavni_vchod|    1.90|   35.24|  493.22|    0| 

   71|Female      |7043        |    1|Floor_1     |   99|   75.83|    0.30|  311.11|Pravy_unik.vych._2n|    0.00|   21.78|  502.08|    0| 

   72|Female      |602         |    0|Floor_0     |   67|   71.47|    0.20|  321.23|Levy_unik.vych._1np|    0.00|   18.09|  508.17|    0| 

   73|Female      |6184        |    1|Floor_1     |   96|   47.16|    0.30|  247.44|Hlavni_vchod|    0.36|   51.59|  512.81|    0| 

   74|Female      |4298        |    1|Floor_1     |   93|   68.65|    0.30|  257.51|Hlavni_vchod|    5.20|   35.79|  513.93|    0| 

   75|Female      |6642        |    1|Floor_1     |   97|   43.38|    0.30|  243.79|Hlavni_vchod|    0.49|   58.78|  516.99|    0| 

   76|Female      |3691        |    1|Floor_1     |   98|   40.68|    0.30|  276.13|Hlavni_vchod|    7.73|   44.40|  521.35|    0| 

   77|Female      |3627        |    1|Floor_1     |   91|   76.38|    0.30|  315.04|Hlavni_vchod|    1.60|   43.68|  533.94|    0| 

   78|Female      |4765        |    1|Floor_1     |   94|   40.14|    0.30|  297.89|Hlavni_vchod|    4.24|   30.12|  537.73|    0| 

   79|Female      |3058        |    0|Floor_0     |   83|   55.05|    0.20|  332.15|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   14.64|  542.97|    0| 

   80|Female      |6024        |    1|Floor_1     |   93|   42.39|    0.30|  312.08|Hlavni_vchod|    0.59|   49.60|  547.97|    0| 

   81|Female      |3063        |    0|Floor_0     |   68|   76.52|    0.20|  365.95|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   14.85|  558.61|    0| 

   82|Female      |3027        |    0|Floor_0     |   77|   89.79|    0.40|  397.52|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   32.53|  562.17|    0| 

   83|Female      |489         |    0|Floor_0     |   71|   83.95|    0.20|  352.58|Levy_unik.vych._1np|    0.00|   20.59|  562.88|    0| 

   84|Female      |6005        |    1|Floor_1     |   90|   43.97|    0.30|  329.72|Hlavni_vchod|    1.85|   50.18|  575.10|    0| 

   85|Female      |6747        |    1|Floor_1     |   90|   81.85|    0.30|  301.73|Hlavni_vchod|   16.58|   57.06|  583.53|    0| 

   86|Female      |6376        |    1|Floor_1     |   93|   58.59|    0.30|  302.11|Hlavni_vchod|   16.27|   56.56|  591.88|    0| 

   87|Female      |6764        |    1|Floor_1     |   92|   44.84|    0.30|  267.38|Hlavni_vchod|   15.26|   60.20|  605.13|    0| 

   88|Female      |3648        |    1|Floor_1     |   87|   70.37|    0.30|  333.95|Hlavni_vchod|   13.26|   46.69|  619.76|    0| 

   89|Female      |917         |    0|Floor_0     |   78|   72.74|    0.20|  314.62|Levy_unik.vych._1np|    0.00|   23.05|  621.60|    0| 

   90|Female      |7142        |    1|Floor_1     |   93|   65.44|    0.30|  322.73|Hlavni_vchod|    0.54|   64.45|  621.81|    0| 

   91|Female      |3981        |    1|Floor_1     |   87|   55.27|    0.30|  359.93|Hlavni_vchod|   25.78|   41.92|  624.95|    0| 

   92|Female      |3279        |    0|Floor_0     |   77|   71.36|    0.20|  398.47|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   17.47|  637.71|    0| 

   93|Female      |5960        |    1|Floor_1     |   97|   73.97|    0.30|  345.92|Hlavni_vchod|    4.32|   48.31|  667.51|    0| 

   94|Female      |3986        |    1|Floor_1     |   93|   75.80|    0.30|  314.72|Hlavni_vchod|    7.78|   43.51|  670.91|    0| 

   95|Female      |6181        |    1|Floor_1     |   89|   89.34|    0.30|  330.56|Hlavni_vchod|   20.38|   53.03|  672.64|    0| 

   96|Female      |7022        |    1|Floor_1     |   91|   79.74|    0.30|  307.38|Hlavni_vchod|    1.86|   61.75|  677.03|    0| 

   97|Female      |78          |    0|Floor_0     |   69|   60.65|    0.20|  409.93|Levy_unik.vych._1np|    0.00|    9.40|  680.22|    0| 

   98|Female      |3684        |    1|Floor_1     |   96|   50.10|    0.30|  266.99|Hlavni_vchod|    6.39|   42.07|  680.41|    0| 

   99|Female      |6372        |    1|Floor_1     |   99|   59.40|    0.30|  357.34|Hlavni_vchod|    0.47|   54.50|  688.67|    0| 

  100|Female      |916         |    0|Floor_0     |   85|   85.18|    0.20|  344.12|Levy_unik.vych._1np|    0.00|   23.26|  694.26|    

0| 

 



 

  101|Female      |525         |    0|Floor_0     |   66|   65.46|    0.20|  380.78|Levy_unik.vych._1np|    0.00|   20.18|  740.70|    

0| 

  102|Female      |3014        |    0|Floor_0     |   69|   59.00|    0.20|  374.97|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   21.43|  751.33|    

0| 

  103|Female      |3146        |    0|Floor_0     |   69|   77.04|    0.20|  311.91|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   22.46|  772.60|    

0| 

  104|Female      |3344        |    0|Floor_0     |   80|   78.85|    0.20|  327.61|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   24.87|  791.56|    

0| 

  105|Female      |2925        |    0|Floor_0     |   81|   51.81|    0.20|  372.41|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   30.86|  800.23|    

0| 

  106|Female      |3302        |    0|Floor_0     |   83|   76.99|    0.20|  341.53|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   27.15|  811.02|    

0| 

  107|Female      |79          |    0|Floor_0     |   69|   84.40|    0.20|  382.77|Levy_unik.vych._1np|    0.00|   10.04|  815.07|    0| 

  108|Female      |7029        |    1|Floor_1     |   90|   83.60|    0.30|  323.64|Hlavni_vchod|    0.53|   61.19|  855.03|    0| 

  109|Female      |3340        |    0|Floor_0     |   81|   57.79|    0.20|  326.18|Hlavni_vchod|   17.80|   50.76|  867.66|    0| 

  110|Female      |7182        |    1|Floor_1     |   95|   77.89|    0.30|  359.87|Hlavni_vchod|    0.51|   62.69|  888.31|    0| 

  111|Female      |3276        |    0|Floor_0     |   68|   65.82|    0.20|  355.21|Pravy_unik.vych.1np|    2.28|   17.68|  899.43|    

0| 

  112|Female      |3527        |    0|Floor_0     |   83|   85.40|    0.20|  413.08|Pravy_unik.vych.1np|    0.22|   31.22|  907.51|    

0| 

  113|Female      |2929        |    0|Floor_0     |   75|   72.14|    0.20|  412.62|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   31.63|  927.93|    

0| 

  114|Female      |3538        |    0|Floor_0     |   83|   80.06|    0.20|  358.55|Pravy_unik.vych.1np|   13.41|   31.84|  940.91|    

0| 

  115|Female      |3466        |    0|Floor_0     |   68|   57.41|    0.20|  317.80|Pravy_unik.vych.1np|    0.28|   31.75|  944.34|    

0| 

  116|Female      |68          |    0|Floor_0     |   82|   76.22|    0.20|  379.85|Levy_unik.vych._1np|    0.00|    7.04|  972.67|    0| 

  117|Female      |2693        |    0|Floor_0     |   66|   78.35|    0.20|  327.09|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   27.14|  992.90|    

0| 

  118|Female      |2855        |    0|Floor_0     |   69|   59.44|    0.20|  316.31|Pravy_unik.vych.1np|    0.00|   29.20| 1034.55|    

0| 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  Avg|            |            |     |            | 72.5|   64.08|    0.51|  221.15|            |    4.21|   27.25|  408.69|  0.0| 

Census Lines performances :- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 CensusLne_1     Number Through:   14  First In:  61.40 (s) Last : 484.99 (s)Avg PPM :   1.98 

 Flow Time: 423.60 (s) No Flow Time: 389.57 (s) MNS :  91.97 (%) 

 Directional No   Length (m) 1.50 No. of lanes 3 Avg. Width (m) 0.50 

  

 CensusLne_2     Number Through:   13  First In: 287.32 (s) Last : 500.61 (s)Avg PPM :   3.66 

 Flow Time: 213.29 (s) No Flow Time: 181.15 (s) MNS :  84.93 (%) 

 Directional No   Length (m) 1.50 No. of lanes 3 Avg. Width (m) 0.50 

  

End of Census Lines data 

 



 

Internal Doors and Census Points performances :- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Int. Exit: InDoor_1        Number Used:   18  First entry:   8.14 (s) Last : 626.65 (s) Avg PPM :   1.75 

 Flow Time: 618.51 (s) No Flow Time: 570.90 (s) MNS :  92.30 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Potential: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.33   1.33 

 Forward   2 Avg.PPM :   0.69 

  

Int. Exit: InDoor_3        Number Used:  108  First entry:   7.93 (s) Last : 850.01 (s) Avg PPM :   7.70 

 Flow Time: 842.08 (s) No Flow Time: 615.96 (s) MNS :  73.15 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Potential: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.33   1.33 

 Forward   3 Avg.PPM :   1.60 

  

Int. Exit: InDoor_4        Number Used:   10  First entry:   1.50 (s) Last :  39.52 (s) Avg PPM :  15.78 

 Flow Time:  38.01 (s) No Flow Time:  16.45 (s) MNS :  43.27 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Potential: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.33   1.33 

  

Int. Exit: InDoor_4        Number Used:   12  First entry:   6.30 (s) Last : 420.72 (s) Avg PPM :   1.74 

 Flow Time: 414.42 (s) No Flow Time: 388.94 (s) MNS :  93.85 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Potential: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

 Forward   2 Avg.PPM :   2.91 

  

Int. Exit: InDoor_5        Number Used:    0  First entry:   0.00 (s) Last :   0.00 (s) Avg PPM :   0.00 

 Flow Time:   0.00 (s) No Flow Time:   0.00 (s) MNS :   0.00 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Potential: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.33   1.33 

  

Int. Exit: InDoor_6        Number Used:    2  First entry:   6.60 (s) Last :  16.02 (s) Avg PPM :  12.74 

 Flow Time:   9.42 (s) No Flow Time:   6.42 (s) MNS :  68.11 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Potential: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.33   1.33 

 Forward   2 Avg.PPM :  12.74 

  

Int. Exit: InDoor_7        Number Used:  132  First entry:   5.79 (s) Last : 700.78 (s) Avg PPM :  11.40 

 Flow Time: 694.99 (s) No Flow Time: 462.68 (s) MNS :  66.57 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Potential: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.33   1.33 

  

End of Internal Doors and Census Points data 

Door performances :- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ext. Exit: Hlavni_vchod    Number Used:   43  First entry:  21.06 (s) Last : 888.31 (s) Avg PPM :   2.97 

 



 

 

 Flow Time: 867.24 (s) No Flow Time: 750.59 (s) MNS :  86.55 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Type: General  Potential: 100.00 Attractiveness: 100.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

Ext. Exit: Zadni_vchod_od_kote  Number Used:    0  First entry:   0.00 (s) Last :   0.00 (s) Avg PPM :   0.00 

 Flow Time:   0.00 (s) No Flow Time:   0.00 (s) MNS :   0.00 (%) 

 Event Times (secs) :    0.0 

 Type: General  Potential: 100.00 Attractiveness: 30.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

Ext. Exit: Vychod_z_kuchyne  Number Used:   10  First entry:  10.88 (s) Last :  50.30 (s) Avg PPM :  15.22 

 Flow Time:  39.42 (s) No Flow Time:  15.65 (s) MNS :  39.69 (%) 

 Event Times (secs) None 

 Type: General  Potential: 100.00 Attractiveness: 20.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

Ext. Exit: Levy_unik.vych._1np  Number Used:   12  First entry:  61.32 (s) Last : 972.67 (s) Avg PPM :   0.79 

 Flow Time: 911.36 (s) No Flow Time: 881.54 (s) MNS :  96.73 (%) 

 Event Times (secs) :   60.0 

 Type: Emergency  Potential: 100.00 Attractiveness: 50.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

Ext. Exit: Pravy_unik.vych.1np  Number Used:   26  First entry:  61.38 (s) Last : 1034.55 (s) Avg PPM :   1.60 

 Flow Time: 973.16 (s) No Flow Time: 906.68 (s) MNS :  93.17 (%) 

 Event Times (secs) :   60.0 

 Type: Emergency  Potential: 100.00 Attractiveness: 50.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

Ext. Exit: Levy_unik.vych_2np  Number Used:   14  First entry:  61.40 (s) Last : 484.99 (s) Avg PPM :   1.98 

 Flow Time: 423.60 (s) No Flow Time: 385.53 (s) MNS :  91.01 (%) 

 Event Times (secs) :   60.0 

 Type: Emergency  Potential: 100.00 Attractiveness: 50.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

Ext. Exit: Pravy_unik.vych._2n  Number Used:   13  First entry: 288.73 (s) Last : 502.08 (s) Avg PPM :   3.66 

 Flow Time: 213.35 (s) No Flow Time: 177.45 (s) MNS :  83.17 (%) 

 Event Times (secs) :   60.0 

 Type: Emergency  Potential: 100.00 Attractiveness: 50.00 Unit Flow Rate (occ/m/s):   1.20   1.46 

OPS = 0.440 

End of Door data 



 

Příloha C: Grafické znázornění průběhu simulace v programu  
 

      
Všechny východy         Hlavní vchod 

      
Levý východ – 1. NP         Pravý východ – 1. NP 

 



 

      
Východ z kuchyně         Levý východ – 2. NP 

 

      
Pravý východ – 2. NP         Hlavní graf 
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