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Diplomová práce se zabývá řešením vyhlášení evakuace nebo také efektivní 

informovaností o nebezpečí v institucích státní správy a samosprávy, které jsou nezřídka 

umístěné v historických budovách. Je to problém nejen ekonomický, ale mnohdy i technický, 

v návaznosti na historii budovy. Práce hodnotí možnost náhrady evakuačního rozhlasu funkcí 

telefonní ústředny „hlasitá sekretářka“. V druhé části se zabývá problematikou řízené 

evakuace a návrhem případného ověřovacího cvičení zjištěných skutečností.  Jako vzorová 

byla použita budova Magistrátu města Ostravy, kde byla ověřována rychlost pohybu osob ve 

spojitosti s problémy způsobené konkrétní budovou v rámci evakuace a navržení technického 

řešení vyhlášení evakuace.   

 

 

Annotation 

LUZAR, Leo. Evacuation persons from extensive buildings administration and autonomy . 

Ostrava, 2009. p. 46.  
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The disssertation is engaged in solving about proclamation of evacuation or effective 

informedness about danger in institutions of administration and local government, which are 

often located in historical buildings. It´s not only economic problem, but many times also 

technical in sequence to building´s history.The dissertation evaluates possibility substitutes of 

evacuative wireless capacity as a telephone central  “loud secretary“. In the second part it is 

engaged in problems of directed evacuation and plan about appropriate testing exercise of 

ascertained facts. As a sample is applied building of the town council in town Ostrava, where 

was checked the velocity of person´s movement in connection with problems caused specific 

building within the scope of evacuation and proposition technical solutions to proclamation of 

evacuation. 
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1. Úvod 
 

Státní správa a její budovy jsou z dlouhodobého hlediska opomíjeny jako možné 

zdroje výrazného rizika pro občany. Opomíjím politické hledisko rizika a spíše hovořím o 

stovkách metrů chodeb, které se pro neznalé stávají bludištěm o desítkách kanceláří a 

izolovaných pracovištích, které se řídí zásadou maximální anonymity jednání s klientem.  

V úřední den se po chodbách a kancelářích pohybují desítky a stovky lidí, mnozí nemocní, 

tělesně těžce postižení. Potkáváme zde matky s malými dětmi a nemluvňaty v kočárku či 

skupiny adolescentní mládeže. Mnohdy slouží úřady jako veřejně přístupné sociální zařízení a 

v době nepřízně počasí je útočištěm osob bez domova. Historický charakter těchto budov 

většinou brání efektivní informovanosti návštěvníků o únikových cestách, mnohá zákoutí 

slouží jako skladiště nepotřebného nebo poškozeného nábytku a průchody mezi částmi budov 

jsou uzamčené a není výjimkou, že pro budovu je pouze jeden či dva východy mnohdy 

vzdálené stovky metrů od místa jednání s občany.  

Případné volání „Hoří“ by mnohdy bylo problematicky rozšiřitelné jako varovné 

volání a dosah na množství lidí čekajících na chodbách nebo v pohybu mezi kancelářemi by 

byl spíše negativní a v případě nutnosti vyhlášení evakuace by spíše vznikal nekoordinovaný 

dav snažící se dostat ven z budovy. Instalace evakuačního rozhlasu jako řešení těchto 

problémů naráží na výrazný ekonomický problém, kdy každý úřad zvažuje, zda investovat do 

své budovy nebo raději investovat do škol, cest, chodníků. Z těchto důvodů se většinou 

odkládají takovéto investice jako méně potřebné pro občany a spíše způsobující problémy 

s památkáři při nutných technologických zásazích do budov památkově chráněných.  

V rámci diplomové práce je navržena a zhodnocena možnost využít moderní 

telekomunikační techniky k vyhlašování mimořádných situací a zhodnocení praktického 

použití v intencích normy ČSN EN 60849 [1] 

V druhé části je provedeno praktické měření rychlosti evakuace s přihlédnutím 

k imobilitě klientů a případných rizik spojených s evakuací. Včetně návrhu možných úprav 

praktické realizace evakuačního plánu a návrhu prověřovacího cvičení k ověření zjištěných 

skutečností.  
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2. Rešerše   
 

Při zpracování diplomové práce jsem se snažil zjistit, zda již někdo podobné téma 

zpracovával. V mi dostupné literatuře není o možnosti využít funkci telefonní ústředny jako 

nouzového zvukového systému zmínka, a ani žádná práce ať již odborná, nebo popularizační, 

které jsem ověřoval, neobsahovala potřebné údaje.  Proto jsem využil k dosažení cíle 

posouzení efektivity a možnosti vyhlašovat evakuaci osob pomocí telekomunikačních 

prostředků v rámci rozsáhlých budov s přihlédnutím k charakteru staveb a zdravotnímu stavu 

klientů na příkladu budov Statutárního města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, Ostrava primárně 

normu: 

 

ČSN EN 60849 : Nouzové zvukové systémy. Praha : Český normalizační institut, 1999. s. 24. 

 

K zjištění podmínek nutných pro provoz evakuačního rozhlasu jako nouzového 

zvukového systému, který by byl ideálním řešením v rámci vyhlašování evakuace.  

 

Lucent Technologies. DEFINITY® Enterprise Communications Server Application Notes for 

Type Approval. 1st edition. USA : Lucent Technologies Publications Center, 1997. 432 s. 

Dostupný z WWW: <http://support.avaya.com/edoc/docs/def6/dr6appn1.pdf>. 

 

Uvedený zdroj obsahuje technické podmínky provozu telefonní ústředny používané na 

Magistrátu města Ostravy. A sloužil jako podklad k porovnání navržené funkčnosti ve 

spolupráci se společností OVANET a.s. provozovatele telekomunikačních služeb pro město 

Ostravu. 

 

FOLWARCZNY, L, POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

Tato publikace řeší ucelený pohled na vývoj a historii evakuace v budovách, a na 

veřejných prostorách, hodnotí jednotlivé postupy a přináší údaje ze světové odborné literatury 

v uceleném pojetí vhodné k dalšímu rozpracování na konkrétní podmínky. 

 

ADÁMEK, Ivo. Rychlost pohybu osob při evakuaci. Ostrava, 2008. 57 s. VŠB- Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí diplomové práce Ing. Ondřej 

Zeman. 
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Tato práce obsahuje velmi mnoho praktických výsledků měření rychlosti pohybu 

ověřených v reálných podmínkách s klienty, kteří jsou postiženi a tudíž výsledky nejsou 

zkresleny měřeními prováděnými se statisty, kteří postižení pouze imitují. 

 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra. : Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru ČR a náměstka ministr vnitra ze dne 15.7.2005, kterým se stanoví doporučený postup 

pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení. 6.6.2003, kterým se stanovuje 

postup při uzavírání dohod v rámci integrovaného záchranného systému. Praha : [s.n.], 2005. 

s. 9. 

 

Tento dokument sloužil jako podklad ke zpracování návrhu prověřovacího cvičení, 

k ověření zjištěných poznatků a návrhu optimálního postupu v rámci evakuace případně 

nouzové situace. 

 

HOFFMANN, Evžen. Posouzení požárního nebezpečí. In Soubor dokumentů protipožárních 

opatření Statutárního města Ostravy. Ostrava : [s.n.], 2008. s. 23.  

 

 

Z tohoto zdroje byly čerpány faktografické údaje o budovách potřebné pro zohlednění 

stávajícího stavu.  
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3. Popis stávajícího stavu v budově Magistrátu města Ostravy 
 

Budovy státní správy a samosprávy jsou v české republice zpravidla umístěny 

v historických budovách, jejichž vznik se v převážné většině datuje před rok 1950 a tudíž 

neodpovídají normám, právním předpisům a nařízením, týkajících se požární bezpečnosti, 

platných v současné době viz ČSN 73 0802 a norem souvisejících [10] [11] [12]. Charakter 

staveb odpovídá jejich významu a mnohdy se je jedná o budovy památkově chráněné se 

ztíženým přístupem techniky bez zabezpečených nástupních ploch k zásahu, bez vyznačených 

evakuačních prostor, v zástavbě center měst s omezenou možností dojezdu přes zvýšený 

dopravní ruch. Budovy nejsou ve většině případů vybaveny protipožární signalizací popřípadě 

evakuačním rozhlasem. Specifické jsou v tomto ohledu velká statutární města jako je Praha, 

Brno, Ostrava, kde do již tak složité a rozlehlé budovy je situováno i provozování různých 

služeb, popřípadě činností mnohdy provozovaných organizacemi, které s přímým 

zabezpečením chodu budov nemají žádnou vazbu a pouze svou činností mohou zvýšit rizika a 

popřípadě i znemožnit včasný zásah nebo evakuaci.  

 Budova magistrátu Statutárního města Ostravy na Prokešově náměstí 8 je 

projektována v roce 1924 a postupně dokončována do let 1930 s realizací přístaveb v letech 

1940-1949 a od roku do roku 1969 je po dostavbě výtahu provozována i radniční věž jako 

vyhlídková atrakce magistrátu.  

Jedná se o půdorysně složité a výškově členité stavby s největším půdorysným 

rozměrem 178x109 m. Objekt má střední trakt s jedním podzemním a sedmi nadzemními 

podlažími. Středem vede radniční věž o výšce 85,6 m. Díky věži je objektu přiřazena 

charakteristika podle zákona o požární ochraně 133/1985 Sb. ve znění pozdějších změn a 

doplňků do kategorie s vysokým požárním nebezpečím dle zpracování, které provedl Ing. 

Zdeněk Nový, KORT Ostrava v září 2002. [6] 

Objekt je proveden v klasické technologii s nosným systémem převážně stěnovým, 

doplněným ve střední části o vnitřní železobetonový skelet. Požární odolnost vodorovného 

nosného systému je s výjimkou nechráněné ocelové konstrukce nejméně 60 min, požární 

odolnost svislého nosného systému je nejméně 120 min. Obvodové příčky jsou převážně 

cihlové, zděné stropy jsou železobetonové, místy vložené do nechráněných ocelových prvků. 

Nosná konstrukce radniční věže je ocelová nechráněná, požární odolnost je nejvýše 15 min. 

Při rekonstrukci restaurace v roce 2004 byl tento prostor spolu se strojovnou vzduchotechniky 

zasedacího sálu rozdělen do požárních úseků.  
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Samotná restaurace je vybavena elektrickou požární signalizací, zařízením pro nucený 

odvod tepla a kouře a evakuačním rozhlasem. Objekt je s výjimkou komunikačních prostorů, 

vstupní haly, v níž je nízké požární zatížení a místnosti hlavního zasedacího sálu, členěn do 

poměrně malých místností, kanceláří. Toto řešení by, přestože objekt není členěn do 

požárních úseků, ovlivnilo šíření požáru. Dveře jsou převážně původní z dřevěněného masivu, 

skupiny kanceláří jsou 

propojeny i vnitřními 

dveřmi, které jsou 

mnohdy se zvukovou 

izolací, která na rozdíl 

od vstupních dveří 

z masivu, poskytujících 

dostatečnou požární 

odolnost, může urychlit 

šíření požáru 

v kancelářích. Byť 

v původním posouzení 

požárního nebezpečí [6] 

ze dne 30. 9. 2008 je 

zmíněn jako hlavní výskyt hořlavých látek papír a dřevo, je třeba v kancelářích brát v potaz i 

velmi silné zastoupení kancelářské techniky v podobě kopírek a výpočetní a tiskové techniky 

spolu s funkčním využitím zádveří pro umístění vařiče, rychlovarné konvice, ledničky apod. 

Toto vybavení by mohlo přispět k rychlejšímu šíření požáru přes vnitřní prostory-propojení 

kanceláří spolu se zvýšeným výskytem nebezpečných látek produktů hoření.  

Na rozlehlých spojovacích chodbách, které jsou provedeny ve většině případů 

z nehořlavého materiálu, bývají umístěny dřevěné lavičky a stojany s formuláři popřípadě 

nástěnky z informací. Tyto hořlavé předměty by neměly přispět k výraznému zrychlení šíření 

požáru vzhledem k charakteru chodeb, ale mohly by zkomplikovat případnou evakuaci.  

Zvláštním problémem je nepřítomnost evakuačních výtahů a hrozba zablokování 

pasažérů v případě vypnutí el. energie.  Elektroinstalace dělí budovu na dvě části v přibližném 

poměru 1/3 a 2/3 při čelním pohledu na magistrát z leva (viz obr1).  Vše je komplikované 

umístěním rozvaděčů, ze kterých lze vypnutí provést, do čtvrtého patra budovy. Je zde 

samozřejmě možnost vypnutí celé budovy v rozvodně (trafostanici) energetického podniku, 

Obr. 1. – Celkový pohled na řešenou budovu s naznačeným 

dělením el. okruhů 
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Obr. 2. – Stávající způsob upozornění na požár 

 

ale to by vyžadovalo součinnost s pracovníky rozvodných podniků popřípadě minimálně 

součinnost se zasahujícími jednotkami. Toto vypnutí nelze provést pracovníky primárně 

zabezpečující evakuaci.    

4. Stávajících řešení a obecný přístup k evakuaci 
 

Specifikem rozlehlých úřadů státní správy a samosprávy jsou dlouhé desítky metrů 

chodeb, mnohdy 

zakončené schodišti 

k vyrovnání výškových 

rozdílů mezi navazujícími 

budovami, vnitřní 

schodiště propojující 

patra, ale nevedoucí ven. 

Mnohdy jsou chodby 

navzájem propojeny a i 

v běžném chodu úřadu je 

běžné, že dochází 

k bloudění klientů. 

Dalším fenoménem 

těchto budov je přístup ke 

klientovi, který je postaven na základě individuálního projednávání případu. To vyvolává 

potřebu izolovaných kanceláří zvukově a prostorově oddělených od ostatních. Specializovaný 

problém je přístup k invalidním spoluobčanům, kdy mnoho úřadu je stavebně nevybaveno pro 

volný pohyb těchto lidí a případná evakuace je obtížně realizovatelná. 

Z platného evakuačního plánu objektu radnice [7] je zřejmé, že evakuace je 

zajišťována vrátným a pomocí spojek z řad zaměstnanců. Informace o tom, že hoří je 

předávána voláním „Hoří“.  Případně použitím mechanického bouchání do kovové tyče (viz 

obr. 2.) A následná evakuace je prováděna pomocí vrátného a požární hlídky, v objektu jsou 

zřízeny dvě tříčlenné hlídky + tříčlenná hlídka, kterou zajišťuje nájemce vyhlídkové věže. 

Jako neúčinné se jeví provádění evakuace tímto způsobem, při znalosti rozlehlosti budov, 

izolaci pracovišť a počtu hlídek. Při posouzení požárního nebezpečí je možná i z těchto 

důvodů podnět k instalaci evakuačního rozhlasu. Toto je vzhledem ke stavebním a provozním 
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podmínkám a v neposlední řadě ekonomické náročnosti takového projektu zatím pouze 

v úvahách.  

V případě požáru lze tedy předpokládat pouze minimální dosah informace „HOŘÍ“ 

v důsledku izolovanosti jednotlivých pracovišť a zvukové izolaci dveří. 

4.1. Činitele ovlivňující evakuaci 

 

V případě požáru je v prostoru (budově), ve které se nachází větší množství lidí, 

zvýšené riziko vzniku paniky. Nelze předpokládat efektivní znalost únikových cest popřípadě 

dispoziční řešení budovy od klientů. Je také pouze malá šance, že při vyhlášení požárního 

poplachu se budou lidé řídit sami pomocí evakuačních plánů a popisů evakuačních cest. 

V těchto případech je nezastupitelná role proškolených zaměstnanců poskytujících prvotní 

informaci.  

4.1.1. Stavební řešení 

 

Posuzovaný objekt není vybaven chráněnými únikovými cestami. Vzhledem k šíři 

většiny hlavních chodem 2,8 m je předpoklad  [3], že při standardním obsazení a počtu klientů 

nedojde ke vzniku paniky v důsledku úzké únikové cesty.  Pouze úzké průchody v pravém 

křídle vzniklé historickým propojením navazujících objektů při své šířce 1,5 m mohou 

způsobit vznik 

tlačenice, tyto 

průchody zároveň 

zabezpečují další 

(pomocnou) 

únikovou cestu pro 

případnou evakuaci. 

Chodby jsou 

dostatečně prosklené 

(cca 50 % plochy 

stěny) tudíž osvětlení 

denním světlem je 

Schodiště

Výtahy

Obr. 3. – Schéma budovy s vyznačenými schodišti a výtahy 
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velmi dobré. Schodiště v budově jsou od sebe v maximální vzdálenosti 60 m a jsou  

architektonicky řešeny značně velkoryse, šíře od 3 do 6 m. Pouze boční pomocná schodiště 

mají šířku 1,2 m  (viz obr. 3)  

4.1.2. Psychický a zdravotní stav 

 

Fyzický stav osob nacházejících se v budově v době evakuace má značný vliv na její 

průběh [3], je nutno předpokládat, že mezi klienty je velké procento osob se sníženou 

schopností pohybu v souvislostech s vyřizováním úředních záležitostí. Tito lidé se v případě 

vyhlášení evakuace cítí bezradní a jsou ve většině případů odkázáni na pomoc druhých. [4] 

Na druhou stranu lze u těchto klientů předpokládat dobrou znalost budovy vzhledem 

k opakovaným návštěvám. Psychická odolnost klientů a případné jejich chování je silně 

ovlivněno množstvím kouře, popřípadě, zda úniková cesta vede kolem zdroje požáru [3]. Pro 

ilustraci je uváděno, že průměrná hustota kouře, při které se lidé začnou vracet, odpovídá 

viditelnosti přibližně 3 m, přičemž se ženy vracejí častěji než muži. Vliv na psychiku může 

také mít pouze dojem klientů, že vznikl požár, přičemž požár v objektu nevznikl, popřípadě se  

jedná  pouze o špatnou interpretaci stavu.  

Je také zřetelný rozdíl v typu postižení klientů. Pohybově postižení s postižením obou 

dolních končetin, využívající k pohybu technický prostředek ať již s mechanickým pohybem 

nebo motorový,  mají jinou pohybovou rychlost než zdravý člověk. Zcela určitě jsou ale 

odkázání na pomoc při překonávání schodů. Klienti používající pouze hůl popřípadě berle 

jsou zase zranitelnější při pohybu více osob najednou popřípadě při zúženi únikové cesty. 

Klienti sluchově nebo zrakově postižení mají problém v komunikaci popřípadě v orientaci 

v prostoru. Klienti s psychickou dysfunkcí mají problém ve zvládaní situací projevující se 

určitou bezradností a neobratností, přičemž i otevření dveří jim může činit problémy.  

4.1.3. Lokalizace místa vzniku požáru 

 

Správná lokalizace požáru může výrazně ovlivnit postup evakuace. Je možno 

usměrnit, popřípadě rozfázovat pohyb evakuovaných s ohledem na kapacity a délky 

únikových tras. S ohledem na šíři přístupových tras je nutno usměrňovat útočící proud hasičů 

a zároveň postupující evakuované. Zastavení evakuace popřípadě zúženi prostoru a tím 

zpomalení hrozí vznikem paniky.  



9 

 

4.1.4. Doba evakuace 

 

Odhad pohybu klientů a zaměstnanců v průběhu evakuace je rozhodujícím prvkem 

úspěšné a hlavně bezpečné evakuace. Celková doba evakuace musí být menší nebo rovna 

dostupné doby evakuace. [3] 

Celková doba evakuace sestává z dílčích časových intervalů 

CDE = td + tv + tr + tz + tu      [min]      (4.1) 

kde 

td = doba od vzniku do detekce požáru [min] 

tv =doba od detekce do vyhlášení evakuace [min] 

tr =doba od vyhlášení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz =doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

tu = předpokládaná doba evakuace (pohyb osob v objektu) [min] 

 

 

 Doba dostupná pro evakuaci 

 Doba potřebná pro evakuaci  

Detekce td 

Doba do zahájení evakuace tv Doba pohybu tu 

Varování tv 

Vnímání Interpretace 

Akce tz 

 

Doba do rozhodnutí tz 

Inicializace                                                                                                                   Udržitelný stav 

 Obr. 4. – Dostupná doba evakuace osob [3] 

 

 

V objektech státní správy není obvykle instalován systém detekce požáru. Ve vzorové 

budově Magistrátu města Ostravy byl systém elektronické protipožární signalizace instalován 

pouze u příležitosti rozsáhlé rekonstrukce objektu restaurace a kuchyně spolu s evakuačním 

rozhlasem pro okamžité započetí evakuace. Zařízení EPS obsluhují vrátní „levé“ vrátnice, 

mají k dispozici generální klíč, s jehož pomoci se dostanou do restaurace, a mají 

v povinnostech ověřit vznik požáru. Zařízení EPS je dálkově sdělováno na PCO HZS. 

Nedošlo-li k požáru, vrátní odvolají výjezd jednotky. Evakuační rozhlas pracuje 

v automatickém režimu s připravenou slovní výzvou k evakuaci. [6] 

Proto doba od vzniku požáru do doby detekce td (4.1) může být řádově v sekundách 

ale i v hodinách. Doba detekce je závislá i na vnitřních směrnicích, které upravují chování 
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zaměstnanců popřípadě stanovují pochůzkovou činnost strážní služby, zde je nezastupitelná 

role bezpečnostního managementu v systému plánování a řízení v prevenci krizových situací. 

Z výše uvedené rovnice (4.1) je zřejmé, že pro zdařilý průběh evakuace je důležitý  

hlavně časový úsek od vyhlášení do vlastní evakuace. Je možno jej rozložit na 

jednotlivé časové úseky a znázornit jej v rovnici [3] 

trz =  tr + tz   [min]      (4.2) 

kde 

trz = doba od vyhlášení do zahájení evakuace [min] 

tr =doba od vyhláčení evakuace do rozhodnutí osob k jejímu zahájení [min] 

tz =doba od rozhodnutí k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace [min] 

 

Tento časový úsek v sobě zahrnuje prodlevu, která je přirozenou nejistotou 

rozhodování člověka a v minulosti byla část zanedbávána[3]. Je ale zcela zřejmé, že po 

vyhlášení poplachu nemůže dojít hned k pohybu směrem k nouzovému východu. Je 

přirozenou vlastností člověka nejdříve ověřit, popřípadě nechat si potvrdit správnost 

informace. Zvláště, když není přímo indikována např. kouřem je zřejmé, že vznikne časová 

prodleva od signálu „HOŘÍ“ do přímého začátku evakuace. Tento čas prodlužuje i neznalost 

prostor budovy či neznalost únikových cest. V případě zaměstnanců je tento čas prodloužen o 

nutnost schraňovat osobní věci nebo se obléci, popřípadě interní předpisy organizace 

v zabezpečení se svěřeným majetkem (pokladna, apod.)  

4.1.5. Způsob vyhlášení požárního poplachu  

 

V objektech s instalovaným nouzovým zvukovým systémem napojeným na požární 

signalizaci je poplach vyhlašován automatickou rutinou s možností programovat jak zvukový 

signál, tak hlasovou informaci upřesňující pokyny a informace nezbytné pro efektivní 

evakuaci. Dobře slyšitelná hlasová zpráva je nejefektivnější způsob vyhlášení evakuace [3] 

Klasický způsob vyhlašování voláním „HOŘÍ“ naráží na omezení v rámci 

dispozičního řešení stavby, zodpovědnost vyhlašovatele a návaznou zkušenost.  V případě 

rychlé reakce zaměstnanců je možné zkrátit dobu potřebnou pro zahájení evakuace. Vyžaduje 

to ale pravidelné proškolování a cvičení v rámci přípravy na mimořádné situace. V (tab. 1) 

jsou uvedeny údaje využitelné k prognóze doby vyhlášení evakuace do jejího zahájení pro 

některé druhy provozu [3]  
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Typ budovy (druh provozu) W1 

[min] 

W2 

[min] 

W3 

[min] 
Kanceláře, komerční a průmyslové budovy, 

školy, vysoké školy a univerzity (osoby jsou 

v bdělém stavu, obeznámeny s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 

< 1 3 >  4 

Obchody, muzea, sportovní centra, 

schromažďovací prostory (osoby jsou v bdělém 

stavu, ale nemusí být obeznámeny s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace 

< 2 3 >  6 

Obytné budovy, výškové objekty (osoby nemusí 

být v bdělém stavu, ale jsou převážně 

obeznámeny s budovou, bezpečnostními 

systémy a způsobem evakuace) 

< 2 4 >  5 

Hotely, ubytovací zařízení (osoby nemusí být 

v bdělém stavu, obeznámen s budovou, 

bezpečnostními systémy a způsobem evakuace) 
< 2 4 >  6 

Nemocnice, sanatoria (významné množství osob 

může vyžadovat pomoc) 
< 3 5 >  8 

W1 informace o nebezpečí sdělené osobami komunikačními systémy, uzavřeným okruhem  

nebo označeným vycvičeným personálem viditelným všemi osobami v prostoru 

W2 informace o nebezpečí sdělené připravenými textovými zprávami 

W3 akustický signál požárního poplachu, personál bez výcviku  

Tab. 1. –  Prognóza doby od vyhlášené evakuace osob do jejího zahájení [3] 

 
Vzhledem k tomu, že budova disponuje prostory o větších rozměrech, a chodby- 

únikové cesty jsou dostatečně široké. Nemusí dojít k bezprostřední reakci na nebezpečí, 

pokud se nejedná o osoby přímo u rozvoje požáru. Patřičná informace o nebezpečí nemusí bez 

patřičných technických telekomunikačních prostředků (instalován varovný systém) dorazit ke 

všem přítomným klientům, popřípadě zaměstnancům. Z (tab. 1.) je zřejmá časová úspora 

dosahující až čtyřnásobku potřebného času při instalaci komunikačního prostředku se 

soustřednou informací, s dostatečně proškolenými zaměstnanci. Cílenosti informace a 

srozumitelnými pokyny lze nasměrovat pohybující se osoby a eliminovat tak negativní 

charakteristické prvky podílející se na efektivitě a rychlosti evakuace. Jako zajímavý se jeví 

nízká reakční doba při použití textové zprávy. Tuto možnost dle mi známé literatury zatím 

nikdo nezkoumal a v praxi neověřoval. Její fyzická realizace by závisela, v případě realizace 

pomocí krátké textové zprávy SMS, na použití služebních mobilních telefonů spolu 

s technicky zabezpečeným automatickým odesláním pouze na čísla přítomných zaměstnanců 

například pomocí docházkového systému. Jako o doplňkovém systému podávání informací 

zaměstnancům lze s tímto modelem do budoucna počítat.   
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4.1.6. Odhad doby od vyhlášení do zahájení evakuace 
 

Tabelační metoda. V Evropě bylo využito vzájemných vztahů kategorie 

budovy,systému varování, složitosti budovy a bezpečnostního managementu [3] (viz obr.5.)  

 

 

Obr. 5. – Vzájemné vztahy pro prognózu doby vyhlášení evakuace do jejího zahájení [3] 

 

 

Vzájemné vztahy pro prognózu doby vyhlášení evakuace do jejího zahájení byly 

následně tabelovány a každá kategorie obsahuje dílčí charakteristice údaje: 

 Kategorií budov byla rozdělena do 7 skupin na  základě  bdělosti, obeznámenosti 

s budovou a hustoty osob. (A, B, C(a), C(b), C(c), D, F) 

Systém varování v rámci vybavení budovy, objektu elektrickou požární signalizací 

nebo autonomními hlásiči požáru a jejich rychlosti varování osob je rozdělen do 3 kategorií 

(A1, A2, A3) 

Složitost budovy, kde je hlavně zohledněn počet podlaží, viditelnost únikových cest, 

délka únikových východů nebo zda se jedná o samostatný objekt nebo komplex budov. 

Kategorie (B1, B2, B3) 

Bezpečností management, kde je zohledněn výcvik a školení zaměstnanců s vazbou 

na bezpečnostní systémy a evakuační plány ve 3 kategoriích (M1, M2, M3) 

Z výsledné tabulky lze odhadnout požadovaný časový interval při zohlednění 

vzájemných vazeb v dílčích kategoriích. Popsaný systém je vhodný z hlediska své 

jednoduchosti a snadného ověření návrhu. (viz Tab. 2.) [3]   

Kategorie 

budovy 

Složitost 

budovy 

Systém 

varování 

Bezpečnostní 

management 

Doba trz 

Kategorie 

budovy 

Složitost 

budovy 
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Scénář (kategorie a podkategorie) 
Δt1 

[min] 

Δt99 

[min] 

Kategorie A: Osoby bdělé a znalé prostředí 

M1    B1-B2    A1-A2 0,5 1 

M2    B1-B2    A1-A2 1 2 

M3    B1-B2    A1-A3 >15 >15 

Kategorie B: Osoby bdělé a neznalé prostředí 

M1    B1    A1-A2 0,5 2 

M2    B1    A1-A2 1 3 

M3    B1    A1-A3 >15 >15 

Δt1 … doba reakce 1% osob (předpokládaná reakce prvních osob) 

Δt99 … doba reakce 99% osob (předpokládaná reakce všech osob) 

Tab.2. – Doba od vyhlášení evakuace osob do jejího zahájení [3] 

 

 

Při vybavení budovy systémem varování (nouzové zvukové systémy) s návaznosti na 

elektronickou požární signalizaci popřípadě autonomní hlásiče je informování o vyhlášení 

nouzového stavu popřípadě vyhlášení evakuace pouze v malé míře ovlivněno znalostí nebo 

neznalostí objektu a jeho rozlehlostí. (Tab. 2.) Dobu evakuace výrazně ovlivňuje bezpečnostní 

management a jeho úroveň schopnosti reagovat na mimořádnou událost. Toto je ovlivněno 

hlavně početním stavem, dostupností proškolených zaměstnanců, periodicitou cvičných 

poplachů a kvalitou bezpečnostních a evakuačních plánů.  

4.1.7. Parametry ovlivňující průběh vlastní evakuace 

 
Doba potřebná pro pohyb evakuovaných osob v objektu byla podrobena mnoha 

podrobným zkoumáním ať již matematickým modelováním nebo praktickými zkouškami [4]. 

Mnoho matematických modelů pohybu evakuovaných je schopno určit s dostatečnou 

přesností předvídatelné časy pohybu osob. Nejvýznamnější parametry ovlivňující dobu od 

zahájení evakuace do jejího ukončení shrnuje práce pánů Folwarczného a Pokorného [3] . 
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Z tohoto materiálu je pro řešený příklad signifikantní hlavně volba východů a 

vzdálenost evakuačních cest a s tím související doba pohybu evakuujících se osob. V řešené 

vzorové budově jsou východy z budovy, které jsou schopny sloužit k evakuaci, umístěny 

v čele budovy (viz obr.6). V případě evakuace je možno využít i boční východy, které ale 

vyžadují otevření, v běžném provozu budovy jsou uzavřeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Z pohledu délky únikových cest je nejdelší chodba 60 m dlouhá a 2,8 m široká. Šířka 

průchodu dveřmi na konci chodby je 1,5 m. Z publikace [3] také vyplývá, že délka únikové 

cesty má výrazný vliv u prostor s menším obsazením, přičemž délka únikové cesty příznivě 

ovlivňuje nevytváření fronty čekajících a je tudíž možno nepočítat s touto dobou do celkové 

doby evakuace. Z tohoto pohledu je budova Magistrátu města Ostravy architektonicky docela 

dobře řešena svými velkoryse pojatými chodbami a rozsáhlými prostory hal a vestibulů. 

Množství schodišť umístěných v budově (viz obr. 3) u klíčových zlomů budovy, tvořících 

pravoúhlé ohyby chodeb, dávají dobré evakuační možnosti jak pro klienty magistrátu, tak pro 

zaměstnance. Dalším parametrem ovlivňující průběh evakuace je efektivní šířka únikové 

Základní evakuačn? v?chody otevřené krajní s trvalou strážní službou

Východy z nezávislých pronajatých prostor stavebně oddělené

Pomocné východy provozn uzavě řené s nutností v případě evakuace otevřít

Obr. 6. – Schéma budovy s vyznačenými evakuačními východy 
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cesty. [3] Pohyb osob je jednak ovlivněn vlastním prostorovým profilem člověka cca 0,113 

m
2
 . os

-1 
pro dospělou osobu ve středním oblečení [4] [3] 

 

 

 

 

 

 
 

Dospělí, oblečení a zavazadla osob Plocha f  [m
2
 . os

-1
] 

Dospělí v letním lehkém oblečení 0,100 

Dospělí ve středním oblečení 0,113 

Dospělí v zimním těžkém oblečení 0,125 

Dospělí ve středním oblečení 

- s lehkým příručním zavazadlem 

- s kufrem 

- s batohem na zádech 

- s těžkými kufry 

- s dítětem na rukou 

- s dítětem za ruku 

- s dítětem za ruku a zavazadlem 

 

0,180 

0,240 

0,260 

0,390 

0,260 

0,200 

0,320 

Tab. 4. – Plocha připadající na osobu [3] 

 

Budeme li brát v úvahu, že unikající osoby nevyužívají plný profil únikové cesty, 

která je zúžená například zábradlím popřípadě umístěním lavic pro čekající klienty, 

odpadkových košů, květináčů, poutačů nebo informačních tabulí. Je úniková cesta snížena na 

efektivní šířku komunikace: 

We  = W – ΔW  [m]    (4.3) 

kde 

We efektívní šířka komunikace [m] 

W nominální šířka komunikace [m] 

ΔW neefektivní část komunikace [m] 

Obr. 7. – Plocha připadající na osobu [4]   

51 cm 

2
8
 c

m
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Konkrétní hodnoty pro stanovení neefektivní části komunikace baly stanoveny na 

základě experimentů (viz tab. 3)  [3]. 

 

Prvek únikové komunikace Neefektivní část komunikace [mm] 

Schodiště 150 

Křesla v divadle, lavice na stadionu 0 

Chodby, rampy 200 

Překážky 100 

Široké průchody 460 

Dveře 150 

Tab.3. – Příklady neefektivní části komunikací [3] 

 
V případě nutnosti určení neefektivního rozměru v posuzované budově Magistrátu 

města Ostravy je třeba vzít v úvahu nejčastější překážky a to lavice pro čekající klienty, dveře 

v chodbách, ruční hasicí přístroje, nástěnky s informacemi pro klienty a poličky pro 

vyvolávací systém. (viz obr. 8)  

 

n o m i n á l n í š íř k a
c h o d b y

d v e ř e
1500 m m

150 m m 150 m m

e fe k tív n í š í ř k a

p r o s to r  p r o  c h ů z i

n á s tě n k a

l a v ič k a

v y v o l á v a c í 
s y s té m

d v e ř e
1500 m m

e fe k tív n í 
n a v r ž e n á  š í ř k a

e fe k tív n í 
n a v r ž e n á  š í ř k a

e fe k tív n í 
n a v r ž e n á  š í ř k a

p o z o r o v a c í o b la s t

 

 

Obr. 8. – Efektivní šířka komunikace [3] 
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4.2. Pohyb osob v průběhu evakuace 

 

V průběhu evakuace je zcela samozřejmá snaha osob dostat se z uzavřené budovy na 

volné prostranství. Je také zřejmé, že tento pohyb bude probíhat v závislosti na množství 

evakuovaných osob, v závislosti na ploše prostoru, po kterém se budou osoby pohybovat. 

4.2.1. Hustota osob 

 

Hustotu osob lze vyjádřit rovnicí 

 

D =  
 Ej

m
j=1

 Ei
n
i=1

                                              [os . m
-2

]                             (4.4) 

kde 

D   hustota osob [os . m
-2

] 

E    počet osob   [osoby] 

S    plocha prostoru nebo úseku na které se osoby pohybují  [m
2
] 

 

Se stoupajícím počtem osob na stejné ploše bude stoupat hustota a evakuace se může 

stát problémová s možností výskytu paniky při zastavení nebo zpomalení pohybu. Osoby se 

vzrůstající hustotou se přestávají pohybovat samy svou rychlostí, ale stávají se součástí 

proudu. [3] 

4.2.2. Hustota proudu 

 

Hustota proudu je vyjádřením poštu osob a plochou, kterou zabírají v určitém 

prostoru. 

 

 𝐷𝑝  = 
𝐸 .  𝑓

𝑏  .   𝑙
                      [-]    (4.5) 

kde 

Dp  hustota proudu [-] 

E  počet osob   [osob] 

f  plocha na osobu [m
2
 . os

-1
] 

b šířka proudu [m] 

l délka proudu [m] 
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 Z praktického pozorování a matematického modelování byla stanovena maximální 

hustota proudu Dp
,
max = 0,92. [3]. Toto číslo ale počítá se stálou plochou osob (Tab. 4.) 

V reálném pohybu proudu složeného z různých ploch osob, které jsou také vlivem vnějších 

okolností deformovány, je toto číslo pouze orientační a může být ovlivněno i parametry 

neefektivní části komunikace (Tab. 3.) 

 

Plocha připadající na osobu v proudu: 

 

𝐴𝑒  = 
𝑓

𝐷𝑝
                     [m

2
 . os

-1
]     (4.6) 

kde 

Ae plocha připadající na osobu v proudu  [m
2
 . os

-1
] 

Dp  hustota proudu [-] 

f  plocha na osobu [m
2
 . os

-1
] 

 

Násobek potřebné plochy připadající na jednu osobu: 

 

𝐴𝑝  = 
1

𝐷𝑝
                     [-]        (4.7) 

kde 

Ap násobek potřebné plochy připadající na osobu v proudu  [-] 

Dp  hustota proudu [-] 

 

Vztah mezi hustotou osob D a hustotou proudu Dp lze vyjádřit rovnicí: 

 

D = 
𝐷𝑝

𝑓
  = 

𝐸

𝑏  .   𝑙
                    [m

2
 . os

-1
]     (4.8) 

kde 

D    hustota osob [os . m
-2

] 

Dp  hustota proudu [-] 

f  plocha na osobu [m
2
 . os

-1
] 

E     počet osob   [osoby] 

b šířka proudu [m] 

l délka proudu [m] 
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4.2.3. Rychlost pohybu proudů a osob 

 
Z různých pramenů, které se zabývají teorií evakuace osob [3] [4] [13], je možno 

vysledovat obtížnost stanovit jednoznačnou odpověď na otázku rychlosti pohybu osob a 

proudů. Rychlost výrazně ovlivňuje sama událost, která dala podnět k evakuaci, a z toho 

vyplývající psychologický faktor působící na evakuované osoby. Jinak budou evakuovaní 

reagovat na přímý podnět, například zakouřené prostředí, a zcela určitě také jinak, pokud 

bude podnětem k pohybu evakuační rozhlas. V materiálu [4] jsou velmi podrobně rozebrány 

různé metody zjišťování rychlosti pohybu zpracované z podkladů vytvořených většinou 

metodou experimentálních zjištění.  

Obecně platí: 

v =f (Dp)     [m . min
-1

]     (4.9) 

kde 

v  rychlost pohybu osob  [m . min
-1

] 

f(Dp) funkce hustoty proudu   [-] 

 

Jelikož rychlost pohybu se výrazně mění v závislosti na délce pohybu, [3] změně 

směru ale i v rámci individualit osob lze rychlost pohybu pro vodorovné komunikace vyjádřit 

jako funkci hustoty rovnicí: 

𝑣 =  𝐷𝑝
4 −  380 .𝐷𝑃

3  + 434 . 𝐷𝑝
2 −  217 .𝐷𝑝 +  57   [m . min

-1
]  (4.10) 

kde 

v  rychlost pohybu osob  [m . min
-1

] 

Dp hustota proudu   [-] 

 

Rychlost pohybu osob po schodech směrem dolů: 

𝑣𝐷 =  𝑣 .𝑚𝐷        [m . min
-1

]  (4.10) 

𝑚𝐷 =  0,775 + 0,44 . 𝑒−0,39 .  𝐷𝑝  . sin(5,61 .  𝐷𝑝 + 0,224) [-]   (4.11) 

Rychlost pohybu osob po schodech směrem nahoru: 

𝑣𝑁 =  𝑣 .𝑚𝑁        [m . min
-1

]  (4.12) 

𝑚𝑁 =  0,785 + 0,09 . 𝑒−0,39 .  𝐷𝑝  . sin(15,7 .  𝐷𝑝    [-]   (4.13) 

pro  0 ≤   Dp  ≥ 0,60  

𝑚𝑁 =  0,785 + 0,1 . 𝑒−0,39 .  𝐷𝑝  . sin(7,85 .  𝐷𝑝 +  1,57)  [-]   (4.14) 

pro  0,61 ≤   Dp  ≥ 0,92 
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kde 

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

] 

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

] 

v rychlost pohybu osob [m . min
-1

] 

mD koeficient  [-] 

mN koeficient  [-] 

Dp hustota proudu   [-] 

 

Výše uvedené rovnice nejsou jediné, které lze nalézt v literatuře [3] jsou zde uvedeny i 

jiné pro výpočet rychlosti pohybu osob v závislosti na šířce komunikace. Pro šířku 0,9 až 2,5 

m při pohybu v rovině je zde stanovena rovnice: 

v =  49 – 31,8(logD)       [m . min
-1

]  (4.15) 

kde 

v rychlost pohybu osob [m . min
-1

] 

D hustota osob   [os . m
-2

] 

 

Pro pohyb po schodech dolů a nahoru jsou obdobné rovnice: 

vD =  44 – 31,8(logD)      [m . min
-1

]  (4.16) 

vN =  39 – 31,8(logD)      [m . min
-1

]  (4.17) 

kde 

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

] 

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

] 

D hustota osob   [os . m
-2

] 

 

Obecně lze uvažovat, že při hustotách menších než 0,54 osob . m
-2 

( 1,85 m
2
 . osob

-1
) 

se budou osoby unikající pohybovat nezávisle na ostatních.  

Pokud hustota přesáhne 3,8 osob . m
-2 

( 0,26 m
2
 . osob

-1
) se pohyb zastaví v intervalu 

od 0,54 osob . m
-2  

do  3,8 osob . m
-2 

 lze rychlost osob vyjádřit rovnicí [3]: 

v =  k – 0,266 . k . D       [m . min
-1

]  (4.18) 

kde 

v rychlost pohybu osob [m . min
-1

] 

k  součinitel rychlosti pohybu osob 

D hustota osob   [os . m
-2

] 
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Závislost součinitele rychlosti pohybu a druhu komunikace v Tab.5 , Tab. 6 [3] 

Druh únikové komunikace Konstanta k  [m.s
-1

/m . min
-.1

] 

Chodby, rampy, vodorovné komunikace 1,40/84,0 

Schodiště 

- výška schodu 19,1 cm/šířka schodu 25,4 cm 

- výška schodu 17,8 cm/šířka schodu 27,9 cm 

- výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 30,5 cm 

- výška schodu 16,5 cm/šířka schodu 33 cm 

 

1,00/60,0 

1,08/64,8 

1,16/69,6 

1,23/73,8 

Tab. 5. – Závislost druhu komunikace a součinitele rychlosti pohybu [3] 

 

Únik osob – druh komunikace Rychlost pohybu osob v [m.s
-1

/m . min
-.1

] 

po rovině 0,50/30 

po schodech dolů 0,41/25 

po schodech nahoru 0,30/20 

Tab. 6. – Závislost rychlosti pohybu osob na druhu komunikace [3] 

4.2.4. Obsazení prostor osobami 

 

Z hlediska posouzení obsazení objektu Magistrátu města Ostravy osobami, je 

postupováno v souladu s metodikou ČSN 73 0818 je možné postupovat dle tabelačních 

hodnot Tab. 7.  

Položka Druh prostoru (místnosti) Půdorysná 

plocha v m
2
 

na 1 osobu 

Součinitel, jimž 

se násobí počet 

osob podle 

projektu 

Vysvětlivky 

1 Administrativa 

1.1 

1.1.1 

 

1.1.2 

 

 

 

 

 

Pracovny (kanceláře) 

Čistá kancelářská plocha (jen 

kanceláře) 

Kancelářský trakt včetně 

pomocných místností (archívy, 

rozmnožovny, malé zasedací 

prostory) o celkové ploše 

nejméně 100 m
2
 

Variabilní kancelářská plocha 

 

5 

 

8 
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1.1.3 (např. křídlo budovy) včetně 

pomocných místností, chodeb 

apod. o celkové ploše nejméně 

200 m
2
 

10 

1.2 Zasedací, konferenční, obřadní a 

jednací síně 

1,5  Tuto hodnotu lze použít jen 

tehdy, není-li prostor 

navržen jako hlediště, jinak 

platí článek 4.2, nebo 

položka 3.1 

1.3 Přepážkové haly, dvorany (u 

pošt, bank apod.) 

3  Započítává se celková 

plocha včetně plochy 

přepážek a zařízení (pulty 

apod.) 

Tab. 7. – Část dimenzační tabulky pro administrační prostory [13] 

 

 

Podlaží Část Plocha archívů 

(m
2
) 

Prohlídková 

skupina 

počet osob 

7.NP celkem 58 26 33 

6.NP celkem 74 26 33 

Podlaží Část Plocha kanceláří 

(m
2
) 

Plocha zasedaček 

(m
2
) 

počet osob 

5.NP celkem 1041 92 270 

4.NP střední část 1041 176 439 

levé křídlo 984 - 197 

pravé křídlo 783 - 147 

3.NP střední část 1289 - 258 

levé křídlo 984 - 197 

pravé křídlo 783 - 147 

CELKEM  6905 268 1655 

Podlaží Část Plocha kanceláří 

(m
2
) 

Plocha skladů 

(m
2
) 

počet osob 

2.NP střední část 840 326 183 

levé křídlo 984  197 

pravé křídlo 783  147 

1.NP střední část 620  124 

 levé křídlo 340 - 197 (část státní 

vědecké 

knihovny) 

CELKEM  3567 326 848 

Podlaží Část Plocha archivů Zaměstnanci 

dílen 

počet osob 

suterén celkem 1634 30 85 

Tab. 8. – Rozdělení ploch a počet osob Magistrát města Ostravy [7] 
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4.3. Posouzení stávajícího stavu z pohledu evakuace 

 

Dle [8] je počítáno s 2621 osobami (tab. 8.)v budově Magistrátu města Ostravy. 

Zpětným přepočtem z (tab. 7.) odpovídá tento počet 5 m2 na osobu.   

Skutečný počet všech zaměstnanců k 1.4.2009 včetně detašovaných pracovišť činil 

844. Při odečtu detašovaných pracovišť se dostaneme na číslo o cca 200 osob méně. Pokud 

budeme počítat s číslem 844 je v rámci evakuace počítáno s cca 1700 osobami, klienty. Je 

zřejmé, že výše uvedené číslo počtu klientů je pouze teoretické a v praxi nebude dosaženo. 

Z vlastního pozorování prováděného v úřední den a zaměřeného na počty klientů 

přicházejících na Magistrát města Ostravy byl zaznamenán příchod v rámci jedné hodiny cca 

230 osob. Toto číslo je pouze orientační. Není zde odlišena délka a místo návštěvy, ani 

kolísání počtu, ke kterému samozřejmě v průběhu dne dochází u klientů Magistrátu. 

Z praktického hlediska je také zřejmé určité „zahuštění“ klientů u odborů poskytujících 

žádané služby, např. evidence placení služeb spojených s odvozem komunálního odpadu nebo 

služeb stavebního úřadu v rámci vyřizování koordinovaného stanoviska vyplývajícího ze 

stavebního zákona. Při zohlednění těchto specifikací pohybu klientů v rozsáhlých budovách je 

také vcelku imaginární snaha na zjištění rychlosti proudu a pohybu osob. Vyjádření hustoty 

proudu a hustoty osob pro případ evakuace dle rovnice (4.5) také naráží na množství 

potřebných dat, které by byly schopny zreálnit získané výsledky. I kdyby byly provedeny 

reálné experimenty s cílem získat dostatek dat potřebných k výpočtům, došli bychom ke 

stavu, který je popsán [4] v odlišnostech výstupních hodnot z různých studií rychlostí a 

nemožnosti stanovit obecnou odpověď jakou rychlostí se bude pohybovat evakuovaná osoba a 

proud. Pro názornost uvádím porovnání rychlosti pohybu osob na hustotě proudu v různých 

studiích. Při 3 osobách na  m
2 

se uváděná rychlost takového proudu udává od 0,3 m . s
-1

 do 

0,58 m . s
-1

 . Tento faktor nejistoty rychlosti při nestejné hustotě proudu výrazně ovlivní i 

průchodnost evakuačních cest. Z tohoto pohledu se v případě potřeby jeví racionálnější brát 

v úvahu reálné obsazení posuzovaného prostoru.  Z pohledu praktického přístupu k evakuaci 

rozsáhlých budov je spíše důležité množství a prostupnost únikových cest spolu s jejich 

délkou. Většina autorů také nepočítá s pohybem osob hendikepovaných popřípadě 

s částečným hendikepem, které se v objektech státní správy vyskytují. Popřípadě se vůbec 

nezabývá prostupem útočících jednotek hasičů, kteří logicky využívají stejné přístupové 

cesty, jakými se evakuovaní snaží dostat z budovy. Ve sledované budově Magistrátu města 

Ostravy jsou stávající chodby a schodiště plně použitelné jako únikové cesty. V budově se 

nachází 10 schodišť a nejdelší rozestup mezi nimi je 60 m, celkem je k dispozici 35,5 
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únikového pruhu při kapacitě směrem dolů 85 osob na únikový pruh. I v šíři nejužšího 

schodiště v budově 1,2 m je na straně bezpečnosti dostatečná rezerva vezmeme-li v úvahu 

počet osob v dosahu schodiště cca 30 osob. Uvážíme ji stáři budovy a úroveň tehdejšího 

poznání v oblasti evakuace je nutno poděkovat mnohdy bezejmenným projektantům a 

architektům za prozíravý přístup k budování těchto staveb.   

5. Navržený postup nového řešení vyhlašování mimořádných událostí 
 

Z hodnocení předešlé kapitoly mi vzešel prostor pro zlepšení celkového času evakuace 

v první fázi tj. v době vyhlášení a rozšíření informace o nebezpečí (Tab. 2.) spolu s pokyny o 

evakuaci. Pokusil jsem se řešit náhradu historického přístupu k vyhlašování požáru bez 

nároku na výrazné zásahy do stavby a ekonomiky rozpočtu Magistrátu města Ostravy. 

V druhé části, v praktickém pokusu jsem se snažil zjistit limity a omezení klientů 

s hendikepem v reálném prostředí Magistrátu spolu s momentem neznalosti prostor při první 

návštěvě klientů podílejících se na experimentu.  

 

Řešení má za cíl ověřit možnost použití nové telekomunikační technologie digitálních 

telefonních ústředen, které jsou v masové míře nově nasazovány v oblasti státní správy a 

využívající málo používanou funkci „hlasová sekretářka“. 

Navrhovaný postup se snaží řešit co nejrychlejší informovanost co největšího 

množství zaměstnanců, klientů o vyhlášení poplachu-evakuaci. V návaznosti na změny 

organizačního řádu by bylo možné zabezpečit efektivní evakuaci klientů a případné 

zabezpečení důležitých dokumentů. Pokud by změna spočívala v povinnosti všech 

zaměstnanců po vyslechnutí hlášení o mimořádné situaci informovat své nejbližší okolí o této 

situaci a spolu s klientem dle evakuačního řádu opustit pracoviště. Pokud by byl klient 

imobilní, popřípadě měl ztíženou orientaci či jiné postižení, zabezpečilo by toto řešení 

individuální a bezprostředně cílenou pomoc pracovníka znalého budovy, a tím by došlo 

k výraznému snížení rizika.   

5.1. Popis technologické části hlasových systémů. 

 

Provozovatelem těchto hlasových systému pro Statutární město Ostravu je společnost 

OVANET a.s. Jádrem hlasové sítě Magistrátu města Ostravy je centrální ústředna Avaya 
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Definity G3xV12 s duplicitními řídícími servery 8700 a softwarovou verzí R012x.02.0.111.4. 

(Obr. 9,) 

 

Obr. 9. Telefonní ústředna Avaya Definity 

 

Distribuované části hlasové sítě jsou připojeny prostřednictvím SDH a IP sítí, 

provozovaných společnosti OVANET a.s., případně připojeny také přímými optickými 

trasami. Za stávajícího lze popsat tři základní typy připojení účastnických lokalit: 

 

Připojení optikou  

 

Jedná se o připojení EPN (Expansion port network) ústředny Definity optickou linkou 

přímo do centrální ústředny s předáním řízení řídícím serverům. 

 

Připojení datovými toky E1 

 

U tohoto typu připojení je ústředna v distribuované lokalitě napojena jedním až 

obecně n datovými toky E1(2 Mbps), přičemž připojovaná ústředna může být buď připojena 
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Obr. 10. – Telefon s funkcí „hlasová  sekretářka“ 

jako EPN (zpravidla ústředny Definity) nebo prostě, bez předání řízení řídícímu serveru. 

Jednoznačně preferováno je však centrální řízení celé sítě. [2] 

 

Připojení IP-telefonií  

 

Připojení účastnických lokalit s minimálními požadavky na kapacitu hlasových služeb 

je řešeno formou VoIP a IP telefonie. 

Z pohledu lokalizace jednotlivých „vzdálených prvků“ (EPN) jsou v tomto systémů 

řešeny lokality MMO - Prokešovo náměstí, lokalita na ul. Husova a 30. dubna, lokalita 

Aspana a lokalita na ul. Gorkého. V rámci tohoto technologicky jednotného prostředí je 

připojena většina Úřadů městských obvodů. V případě použití tohoto systému je teoreticky 

možná aplikace tohoto řešení i na ostatní lokality Města Ostravy, samozřejmě při patřičné 

úpravě směrnic řešící krizové postupy. Minimálně by šlo uvažovat o dalších dvou velkých 

úřadech a to Městské části Poruba a Ostrava- Jih. Většina propojení je realizována pomocí 

optických vláken, a tudíž přenosové datové kapacity nejsou limitujícím faktorem.  

5.1.1. Funkce systému Group page 

 

Základem, na kterém je 

v technologicky „stavěno“ jsou funkce 

systémů Group page. Tato funkce má 

charakter oběžníkového pagingového 

volání. Lze využít jen na IP nebo 

digitálních telefonech, které jsou 

vybaveny funkcí hlasitého poslechu 

hovoru (speakerphone). Po zavolání 

čísla skupiny (extra číslo z číslovacího 

plánu stanic) jsou u všech stanic, kde 

neprobíhá hovor aktivovány 

reproduktory a hovor je vysílán do 

prostoru. Dostupnost čísel Group page je 

pouze pro vnitřní volání. Případně lze tuto funkci zpřístupnit i pro volání z vnějšího prostředí 

využitím vectoringu. Proti zneužití lze omezit přístup pomocí PIN, které vyžaduje podporu 

vectoringu a specielního nastavení číslovacího plánu.  
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Technické omezení 

 

Pokud se budeme zabývat systémovým omezením [2], zjistíme, že kapacitní možnosti 

popisovaného systému jsou následující: 

  

 Maximální počet skupin v systému je 32,   

kde počet členů ve skupině je maximálně 32 

  

Pokud vezmeme v úvahu tyto systémové možnosti pro realizaci záměru vyhlášení 

evakuačního poplachu, lze konstatovat, že jsou dostatečné.  Je možno postupně podat 

evakuační informace postupně až 1024 účastníkům tohoto systémů, což převyšuje stávající 

počet zaměstnanců 844 osob i v rámci detašovaných pracovišť. Toto číslo však vhodným 

rozložení přístrojů může být teoreticky větší, jelikož lze v jedné kanceláři či skupině 

reprodukovat toto oznámení více zaměstnancům. Popřípadě umístěním telefonních přístrojů 

na chodby a komunikační prostory lze zvýšit přímou informovanost i v rámci klientů úřadu.  

Rovněž lze shledat výhodu v tom, že je možno, jak bude dále popsáno, vyhlásit evakuační 

informaci v ohrožené zóně dle evakuačního plánu. Návrhem by bylo technologické doplnění 

systému o „evakuační tablo“, kde dle požárních zón by byl vyhlašován poplach.  

5.2. Porovnání návrhu řešení s ČSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy 

 

Porovnání si neklade za cíl plnohodnotně a všestranně posoudit 100% náhradu za 

specializované systémy určené primárně k provozování nouzových zvukových systémů, ale 

hledat cestu a možnosti řešit zvýšení bezpečnosti dostupnými technologiemi. 

Porovnání: 

Předmět normy a rozsah platnosti (viz ČSN EN 60849 článek 1) bez nutnosti 

porovnat s navrženým řešením.  

Normativní odkazy (viz ČSN EN 60849 článek 2) bez nutnosti porovnat s navrženým 

řešením.  

Definice a zkratky (viz ČSN EN 60849 článek 3) bez nutnosti porovnat s navrženým 

řešením. 
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5.2.1. Hlavní vlastnosti, všeobecné požadavky na systém 

 (viz ČSN EN 60849 článek 4) 

 

Zvukový systém pro nouzové účely musí umožňovat vysílání srozumitelné informace 

o opatřeních, které je třeba uskutečnit k ochraně životů v jedné nebo více stanovených 

oblastech.   

Kurzívou vyznačeno znění normy [1] 

a) Při poplachu musí vyřadit z činnosti všechny funkce, které nejsou spojeny s funkcí 

nouzového systému.(jako je paging, hudba nebo všeobecná zaznamenaná hlášení vysílaná do 

zón reproduktorů vyžadujících nouzová hlášení) 

a) tuto funkcionalitu ústředna nesplňuje, nevyřadí z činností všechny funkce, primárně 

je určena na podporu hovoru. Informace o evakuačním poplachu jsou však šířeny tel. přístroji, 

které nejsou v této chvíli využívány. Pokud je jich instalováno více na jednom pracovišti, je 

pravděpodobné, že informace je zveřejněna. V tomto bodě není řešení pomocí PBX v souladu 

s normou [1]. 

 

b) Dokud není zničen, jako výsledek nebezpečí, musí systém umožňovat provoz v 

kterékoliv době.(nebo jak to požaduje specifikace systému) 

b) Je v provozu 24 hodin denně. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu 

s normou [1]. 

 

c) Systém musí být schopen vysílání během 10 s po zapnutí základního napájení nebo 

podružného napájení. 

c) vyžaduje technickou zkoušku zda boot PBX je schopen být proveden za 10s. Na 

druhé straně v případě výpadku el. energie je systém na on-line napájení a ohrožen není. 

V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

 

d)Kromě podmínky popsané v bodě c), musí být systém schopen vysílání prvního 

signálu vyhlášení nouze během 3 s poté, co byl operátorem uveden do režimu nouze, nebo 

automaticky, po přijetí signálu ze systému detekujícího oheň nebo jiné nebezpečí. V posledním 

případě zahrnuje tato doba dobu reakce detekujícího systému od doby, kdy byl nouzový stav 

poprvé detekován až do příkazu k vysílání poplachu.  

 d) Je možno pouze vyhlásit poplach obsluhou. PBX  není schopna vyslat automaticky 

informaci na základě popudu sytému detekujícího nebezpečí. Pokud by byla požadována 
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automatická funkce, vyžadovalo by to proprietární řešení. V tomto bodě je řešení pomocí 

PBX v souladu s normou [1]. 

 

e) Systém musí být schopen vysílat signál vyhlášení nouze a hlášení do jedné nebo více 

oblastí současně. Musí to být alespoň jeden příslušný signál vyhlášení nouze střídající se s 

jedním nebo více hlášeními určenými pro tyto účely. 

e) PBX je schopna vysílat informaci od jednoho přístroje až po všech 1024 v rámci 

matice 32x32. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

 

f) V kterékoliv době musí být systémový operátor schopen přijímat pomocí 

monitorovacího systému údaje o správné funkci nebo jinak o příslušných částech nouzového 

systému (viz také ČSN EN 60849 článek 5.2 a 5.3) 

f) Pomocí externí servisní konzoly je možno provádět kompletní detekci i se stavem 

jednotlivých částí sítě. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

 

g) Závady jednotlivých zesilovačů nebo obvodů reproduktorů nesmí vyústit v celkovou 

ztrátu pokrytí v zóně, kterou reproduktor obsluhuje. 

g) Telefonní přístroje jsou z tohoto pohledu samostatné. V tomto bodě je řešení 

pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

 

h) Před prvním hlášením musí předcházet signál vyhlášení nouze v délce 4 s až 10 s. 

Po sobě jdoucí signály a hlášení musí potom pokračovat, dokud se nezmění podle postupu 

evakuace nebo jsou manuálně umlčeny. Interval mezi po sobě jdoucími hlášeními nesmí 

přesáhnout 30 s a signály vyhlášení nouze se musí vysílat, jakmile by doba přesáhla 10 s. 

Tam, kde se použije více než jeden signál vyhlášení nouze, takový jaký se použije pro dva 

různé druhy nebezpečí, musí se každý signál jasně rozlišit, co do svého charakteru. 

 

h) Z technického řešení PBX není rozdíl, zda je vysílán hlas nebo poplachový signál 

popřípadě kombinace obou. Záleží na tom, jak si dopředu připravíme záznam, jakou 

kombinaci tónů a hlasu zvolíme v rámci manuálního režimu a monitorováním stavu. V tomto 

bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

   

i) Všechna hlášení musí být čistá, krátká, nedvojsmyslná, a pokud to jen lze předem 

navržená. Tam kde se použije záznam, musí být udržován v trvanlivé formě, přednostně v 
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paměti v pevné fázi. Navržený systém musí ve své podstatě znemožnit, aby nějaký vnější zdroj 

znehodnotil nebo porušil paměť nebo jeho obsah. 

i) Je zabezpečeno vlastní přípravou vysílání a zvolením vhodného záznamového 

zařízení, které je spojeno s PBX přes analogově digitální kartu (příslušenství PBX), popřípadě 

proškolenou obsluhou dle stanoveného plánu nouzových stavů a hlášení. V tomto bodě je 

řešení pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

 

j) Použitou řeč (řeči) stanoví uživatel. 

j) Je zabezpečeno individuální přípravou automatizovaných hlášení, popřípadě 

obsluhou v rámci přímého hlášení, proškolenou obsluhou dle stanoveného plánu nouzových 

stavů a hlášení. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

 

k) Systém musí být schopen rozdělení do jednotlivých nouzových zón reproduktorů, 

vyžaduje li to postup evakuace. Takové zóny nemusí být stejné jako ostatní zóny, např. zóny 

detekce nebezpečí nebo zóny reproduktorů nesloužící nouzovým účelům. 

k) Je zabezpečeno v rámci funkce PBX s individuálním nebo skupinovým 

adresováním v rámci matice 32x32. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou 

[1]. 

 

l) Při určování zón reproduktorů se musí použít následující kritéria 

 1) srozumitelnost rozhlasového hlášení v jedné zóně se nesmí snížit pod 

hodnoty uvedené v ČSN EN 60849 článek 5.1 vysíláním hlášení v jiných zónách nebo z více 

než jednoho zdroje; 

 2) zóny sloužící k detekci nebezpečí musí obsahovat více než jednu zónu 

nouzových reproduktorů; pro jiné než nouzové, může být zóna reproduktorů rozdělena 

L) Lze zabezpečit vhodným rozmístěním telefonních přístrojů. 

1) povedením zkoušky srozumitelnosti v rámci prověřovacího cvičení; 

2) individuální adresaci a hustotou pokrytí telefonních přístrojů je zabezpečeno 

V tomto bodě je řešení pomocí PBX částečně v souladu s normou [1].  (Viz článek 5.) 

 

m) Musí být dostupný podružný napájecí zdroj (viz ČSN EN 60849 článek 5.6) 

m) systém je napájen centrálně se zálohovaným napájecím zdrojem v rámci 

standardního zabezpečení nepřerušované funkce PBX. V tomto bodě je řešení pomocí PBX 

v souladu s normou [1]. 



31 

 

Odpovědná osoba (viz ČSN EN 60849 článek 4.2) není porovnáváno, je možno splnit 

organizačním opatřením. 

 

Zhodnocení klasifikace předností, provozních předností a bezpečnostních 

požadavků (viz ČSN EN 60849 článek 4.3) 

Posouzení o Klasifikaci přednosti pro jednotlivá hlášení je plně v kompetenci 

obsluhy popřípadě vyplývá z postupu vyhlašování nouzového stavu. Jsou možné jak 

automatické, tak i obsluhou vyhlašované pokyny, případně jejich opakování. Nastavení priorit 

hlášení evakuace, poplach, nenouzová situace, popřípadě dalších, je možná v obou režimech 

vždy, ale na uvážení a pokyn obsluhy. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu 

s normou [1]. 

Posouzení o Provozní přednosti Systém není schopen provozu v plně automatickém 

režimu, pokud nepoužijeme proprietární řešení nad rámec funkcí PBX. V rámci manuálního 

ovládání jsou všechny provozní přednosti včetně priority mikrofonu dosažitelné mimo 

omezení dané primární funkcí ústředny tj. telefonního hovoru. Vzhledem k tomu, že se 

nevyžaduje striktně automatický provoz je tomto bodě řešení pomocí PBX v souladu 

s normou [1]. 

Posouzení o Bezpečnostních požadavcích, bezpečnostní požadavky používané 

v nouzových zvukových systémech jsou uvedeny v IEC 60065 a v případě prostor 

s nebezpečnou nebo výbušnou atmosférou IEC 60079. V systému komunikace Magistrátu 

města Ostravy je umístění telefonní ústředny řešeno v prostorách místnosti serverů 

společnosti OVANET a.s. mimo budovu Magistrátu. Samotné telefonní přístroje jsou 

certifikované pro provoz v ČR.  Zda odpovídají provozu v podmínkách specifikovaných 

v IEC 60079 se mi nepodařilo od dovozce získat relevantní informace mimo marketingových 

údajů o speciálních přístrojích. V tomto bodě nutno řešení pomocí PBX ověřit zda je 

v souladu s normou [1]. 

 

 

 

 

 



32 

 

5.2.2.  Technické požadavky na systém  

(viz ČSN EN 60849 článek 5) 

 
 

Posouzení srozumitelnosti řeči. Bez měření není možné zjistit přesné hodnoty 

v reálném provozu, při zvukové zkoušce provedené ve společnosti OVANET a.s. byla 

slyšitelnost a srozumitelnost velmi dobrá. Je třeba v rámci prověřovacího cvičení vyzkoušet 

srozumitelnost při hromadném použití více, dovozce tyto mi tyto údaje neposkytl a pouze 

konstatuje shodu výrobku. V tomto bodě nutno řešení pomocí PBX ověřit zda je souladu 

s normou [1]. 

Posouzení automatické indikace stavu. Systémový telefonní přistroj vždy indikuje 

svou příslušnost (připojení) k systému světelným identifikátorem, totéž se týká i identifikace 

výpadku el. energie. Automatická indikace jakékoliv závady je dle mého názoru i z názoru 

techniků OVANET a.s. cituji „ sci-fi při provozu jakéhokoliv systému“. Indikace, která zóna, 

přístroj, popřípadě které hlášení je v provozu „hlášení“, je manuálně zapínána a indikována na 

displeji po celou dobu vysílání. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou  [1]. 

Posouzení automatické monitorování závad. Některé z funkcí by šly realizovat 

pomocí „proprietární aplikace“ z jiných systémů, zcela určitě, ale ne funkce vztaženy ke 

konkrétní zde popisované „evakuační ústředně“ (závada reproduktoru, závada zesilovače, 

krátkém spojení nebo rozpojení vizuálních poplachových zařízení apod.) Telefonní ústředna 

může být připojena na servisní konzolu k provedení kontrol funkčnosti a dalších servisních 

činností, přesto ve striktním výčtu tohoto bodu není řešení pomocí PBX v souladu s normou 

[1]. 

Posouzení Monitorovací zařízení řízeného softwarem. Dle vyjádření techniků 

OVANET a.s jsou zde uvedené požadavky, cituji „poplatné tak minulému století“ zvláště 

z pohledu výpočetního výkonu. V tomto bodě je řešení pomocí PBX v souladu s normou [1]. 

 

Požadavky na instalaci,  

(viz ČSN EN 60849 článek 6) není porovnáváno, navržené řešení využívá  stávajícího 

komunikačního vedení. Norma IEC 60364 nebo závazné národní nebo místní normy 

upravující tuto oblast jdou nad rámec navrženého úsporného řešení. 

Provoz systému,  

(viz ČSN EN 60849 článek 7) není porovnáváno, je možno splnit organizačním 

opatřením. 

Přílohy A,B,C informativní, není porovnáváno. 
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5.3. Výsledky porovnání navrženého systému a ČSN EN 60849 

 

Ve výsledku porovnání se ukazuje jako hlavní problém priorita telefonní funkce PBX. 

Norma vyžaduje, cituji [1].: „při poplachu musí vyřadit z činnosti všechny funkce, které 

nejsou spojeny s funkcí nouzového systému“ a „automatické monitorování závad“ k ověření 

je „srozumitelnost řeči“ „bezpečnostní požadavky“ 

V případě priority funkcí „při poplachu musí vyřadit…“ je na zvážení praktická 

aplikace tohoto článku s možnostmi navrženého řešení. Tento bod je jediný fatální rozpor 

bránící možné aplikaci tohoto systému dle [1]. Uvedu nyní argumenty pro podporu 

navrženého řešení v tomto bodě: 

V každé místnosti je telefonní přistroj, ve většině  kancelářích pracují obvykle dva 

pracovníci a každý má vlastní telefon. V případě využití funkce hlasová sekretářka pro 

vyhlášení nouzového stavu lze předpokládat, že někteří pracovníci budou v tomto čase 

telefonovat, a tudíž toto hlášení v rámci priority funkcí PBX nebude reprodukované v jejich 

přístroji. Z hustoty obsazení prostor telefonními přístroji je ale zřejmé, že případné vyhlášení 

by bylo slyšitelné z vedlejších přístrojů v okolí a při umístění na chodbách by výsledný 

„zvukový vněm“ přiměl i telefonujícího zjistit co se děje. Toto tvrzení je samozřejmě nutno 

prověřit buď měřením hladiny zvuku a srozumitelnosti dle příloh [1] popřípadě v praxi 

prověřovacím cvičením. Upozorňuji zároveň, že neporovnáváme stav, zda rozhodnout mezi 

instalací nouzového zvukového systému nebo využít funkcí PBX, ale stav, ve kterém je 

nouzový stav vyhlašován voláním lidí a boucháním do kovového gongu. Částečným řešením 

tohoto rozporu je možnost rozšířit formy informování a kombinovat hlasovou zprávu o 

nouzovém stavu se zprávou ve formě krátké textové informace SMS, která se zobrazí na 

displeji telefonního přístroje.  Z  materiálu Posouzení požárního nebezpečí [6] je zřejmé jen 

doporučení instalovat zařízení zvyšující efektivitu vyhlašování evakuace, cituji: „Doporučuje 

se instalovat technický prostředek pro řízení evakuace (např. požární rozhlas).“ Zůstává tedy 

na rozhodnutí samosprávných orgánů, zda uvolní z rozpočtu obce milionové částky na 

pořízení nouzového zvukového systému, popřípadě si stanoví jiné priority investic obce.  

V dalším rozporu v normě [1] v článku Automatická detekce závad se jedná o rozpor 

spíše funkčně technický. Z jeho obsahu je zřejmé, že je psán na konkrétní funkcionalitu 

určitého technického zařízení na určitém stupni vývoje. Některé požadované automatické 

indikace je schopna poskytnout i PBX přes své servisní protokoly, popřípadě by šly zajistit 

jako proprietární funkce. Určitě ale nelze zajistit automatickou kontrolu např. mikrofonu 

včetně pouzdra zvukové cívky, předzesilovače a hlavní kabeláže ke zbytku systému nebo 
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závadě kteréhokoliv reproduktoru nebo zesilovače apod. Posuzované řešení je postaveno na 

integrovaných zařízeních v plně digitálním provozu, který zná pouze dva stavy, je funkční 

nebo není funkční, a zpětnovazební informaci poskytují nepřetržité jeho uživatelé v rámci 

každodenního používání. Toto řešení není schopno vyhovět většině výčtově deklarovaných 

automatických monitorovacích funkcí nouzového zvukového systému dle [1], které vycházejí 

dle mého názoru z praxe běžného denního nepoužívání tohoto zařízení a z toho vyplývající 

nutnosti zajistit pohotovostní stav nouzového zvukového systému.  

K ověření zůstává otázka „srozumitelnost řeči“, kterou lze odpovědět pouze dosti 

nákladným měřením dle příloh [1] a „bezpečnostní požadavky“, na které by měl odpovědět 

výrobce zařízení. Bohužel v rámci dotazů mi nebyli schopni odpovědět na specifické otázky a 

pouze mě odkázali na prohlášení o shodě, kterými jejich výrobky dodávané na trh Evropské 

unie disponuje. 

Výhody 

Výhodou řešení je využití funkcí již pořízeného vybavení a tím úspora financí. 

Odpadá nutnost nových rozvodů a montáže evakuačního rozhlasu z ohledu na historické 

budovy. Maximálně zvýšená efektivita vyhlašování mimořádných událostí a zabezpečení 

evakuace klientů. Při snížení evakuačních časů a tím zvýšení bezpečnosti.  

Nedostatky 

Nejedná se prioritně o Nouzový zvukový systém a z toho plynoucí omezení. 

Proškolení odpovědných osob v obsluze PBX jako vyhlašovatele nouzových stavů. Závislost 

na dodavateli technologie, není zde možnost kombinovat různé výrobce ústředny a 

telefonních přístrojů. Nutnost digitalizovat celý telefonní systém v budově. Stávající poměr 

telefonních přístrojů digitálních k analogovým je 1:8 v neprospěch digitálních přístrojů. Je ale 

předpoklad zvyšování podílu digitalizace životností výměnou přístrojů za nové. 

5.4. Možná aplikovatelnost řešení i v jiných budovách u nás.  

 

Jedním z impulzů k napsání této práce je i pokračující digitalizace telefonních sítí 

v oblasti státní správy a neutěšený stav v praxi vyhlašování nouzových stavů. Většina 

moderních digitálních ústředen různých výrobců podporuje funkci „hlasová sekretářka“ a 

jejích aplikovatelnost v rámci využití jako podpůrný systém k vyhlašování nouzových stavů je 

možná. Specialisty ze společnosti OVANET a.s. jsem byl upozorněn na určitou neochotu 

velkých výrobců těchto zařízení na proprietárních řešeních, aplikovatelných na malý trh české 
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Obr. 11. – Chodba délky 60m a šířky 2,8 m 

 

Obr. 12. – Schodiště 1,2m, chodba 40m a šířky 1,5m 

 

republiky. Pokud by se podařilo iniciovat uvažování o tomto záměru a zabezpečit nouzovou 

prioritu na úkor telefonních funkcí, je zde velmi dobrá možnost výrazně zvýšit míru 

bezpečnosti. 

6. Praktická měření evakuačních času, Magistrátu města Ostravy 

 

K praktickému ověření rychlosti pohybu osob v rozsáhlé budově státní správy bylo 

použito jedno křídlo v budově Magistrátu města Ostravy, z pohledu měření se jedná o část 

s nejdelší chodbou (Obr.11.) 

délky 60 m a na koncích 

zakončenou schodištěm o šíři 

1,2 m (Obr.12.) a 3 m u 

propojovací haly v hlavní 

části budovy. Šíře chodby je 

2,8 m, která se pod ostrým 

úhlem zalamuje a končí 

chodbou o šířce 1,5 m (Obr. 

13) . Na tomto obrázku jsou 

znázorněny evakuační směry 

pohybu osob a únikové 

schodiště. Zadní schodiště 

v chodbě o šířce 1,5 m je 

uzamčeno dveřmi s klíčem 

v prosklené krabičce. 

V křídle budovy se nachází 

32 kanceláří, z nichž pouze 

některé poskytují služby 

klientům. Přesto v průběhu 

měření docházelo k pohybu 

nezúčastněných osob, které 

se projevily jako ztěžující 

faktor, který přinesl zreálnění 

měření, byť zkreslil možný 
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výsledek. Měření se zúčastnilo celkem osm statistů, z čehož jeden byl invalida s omezenou 

hybností nohou a druhý sluchově postižený. Dva statisty tvořil manželský pár, muž používá 

jednu francouzskou hůl. Dalšími statisty byla starší žena s podporou dvou francouzských holí 

a tři muži bez fyzické indispozice. Z celkového počtu osmi statistů, znali budovu jen čtyři, 

kteří se dokázali orientovat sami a nepotřebovali určovat směr pohybu.   

 

 

6.1. Měření rychlosti pohybu klientů s pohybovým hendikepem 

 

 

Měření vzdálenosti bylo prováděno pomocí 

měřícího kolečka NEDO č.: 603929. KORI SEIKI 

MFG. CO. LTD. Toto kolečko je standardní 

výbavou policie České republiky – šetření 

dopravních nehod. [15]   

Obr. 15. – Měřící kolečko NEDO 

Obr. 13. – Schematické znázornění křídla budovy s vyznačením směru evakuace 
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Obr. 17. – Statista vozíčkář 

Měření času bylo prováděno stopkami Olympia 

90018 – lap 30. Rozměry pouzdra 63 x 78 x 24 mm, 

voděodolnost 30 m, 30 pamětí, 3 řádky, nejrychlejší a 

nejpomalejší mezičas, timer, pacer s 10 intervaly. 

 

 

 

 

Obr. 16. – Stopky Olympia 90018 

 

6.2. Výsledky měření a porovnání s literaturou 

 

 

Evakuovaný (průměr z více 

měření) 

Rychlost  m.s
-1

 
vlastní měření měření dle [4] měření dle [3] 

Vozíčkář bez cizí pomoci  1,50 1,45 0,69 

Evakuovaný o jedné holi  1,26 - 0,81 

Evakuovaný o francouzských holích  0,95 1,00 0,94 

Evakuovaný bez fyzické indispozice 
(rychlá chůze)  

1,85 1,22 - 

Vozíčkář po schodišti (15m)   
viz Obr. 14.  

0,45 - - 

Tab. 9.  – Rychlost pohybu evakuovaných 

 

Porovnání výsledků při těchto experimentech je vždy ošidné, výsledné hodnoty se 

mohou lišit v závislosti na osobách a přístupech k vlastnímu měření. Byly provedeny tři 

měření a výsledky zprůměrovány. 

Rozdíl v časech vozíčkáře 

připisuji trénovanosti a fyzické 

kondici. Vozíčkář není úplně 

upoután na vozík je schopen i 

pohybu pomocí berlí byť 

s velkými obtížemi. Proto používá 

mimo domov vozík (viz Obr.17.). 

Zajímavým dalším vlivem byla 

únava, která se projevila po cca 

200 m rychlého přesunu. V rámci 
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opakování jsme zapojili přestávku k odpočinku statistů. V rámci orientace v neznámé budově 

se ukázalo jako velmi nešťastné upozornění na výtahy pro vozíčkáře. Zcela automaticky 

směřoval statista vozíčkář k těmto výtahům, aniž tušil, že nejsou evakuační a v případě 

evakuace mohou být nefunkční. Jako další zajímavý postřeh z experimentu je problémová 

ovladatelnost vozíku na kluzké podlaze. Při měření došlo k nenadálému vstupu nezúčastněné 

osoby do směru pohybu vozíčkáře. Následný brzdný efekt je dosti malý a málem došlo 

k úrazu.  V rámci evakuace jsme chtěli vyzkoušet pohyb vozíčkáře ze schodů (viz obr. 18) 

 

 

Obr. 18. – Pohyb klienta na vozíku po schodišti o šířce 1,2m směrem dolů 

 

Byly zkoušeny různé možnosti pohybu (nošení) vozíčkáře. Po konzultaci 

s vozíčkářem byl zvolen způsob obličejem ve směru pohybu s náklonem vzad kontrolovaným 

asistentem (viz obr. 18.) Tento postup byl vyhodnocen jako nejefektivnější jak z pohledu 

vozíčkáře, tak z pohledu asistentů pomocníků. Je také zřejmá nutnost pomoci v případě 

evakuace vozíčkáři v pohybu. Je sice dostatečně rychlý i svým vlastním pohybem, ale 
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vzhledem k nutnosti brzdit nebo náhle měnit směr jízdy, je efektivnější a bezpečnější je-li 

tlačen asistentem.  

Z pohledu rychlosti pohybu o francouzských holích je nutno počítat povrchem 

komunikace. V experimentu se ukázala jako stěžejní problém kluzká podlaha z leštěného 

kamene. Při snaze o rychlejší chůzi došlo k pádu při uklouznutí hole i přes její protiskluzové 

gumové zakončení. Z těchto důvodů také nebyl proveden původně plánovaný počet měření, 

ale pouze tři srovnávací měření k získání průměrných výsledků. Naopak evakuace sluchově 

postiženého byla vcelku bez problémů, pohyboval se v skupině a orientoval se podle pohybu 

ostatních statistů.  

6.3. Zhodnocení výsledků a doporučení 

 

Zcela jednoznačně se při experimentu ukázala nutnost asistované evakuace pohybově 

hendikepovaných klientů, ať již na vozíku nebo o holích. V případě takové asistované 

evakuace také doporučuji směřovat fyzicky hendikepované do jiných částí budovy v rámci 

patra, aby nedošlo k blokování evakuačního proudu výrazně zpomaleným pohybem po 

schodech.  V případě nutnosti vypnuti el. energie (Obr. 19.) toto realizovat pouze v přímo 

ohrožené části budovy a tím zachovat 

možnost provozu výtahů v nezasažené části 

k usnadnění evakuace hendikepovaných 

pomocí výtahů. Doporučuji také instalovat 

pod směrovníky k výtahům pro invalidy 

informaci o neevakuačním charakteru 

výtahu. V rámci pravidelných školení 

doporučuji zaměření na případnou 

asistentskou službu pro fyzicky 

hendikepované s nácvikem pomoci 

klientům na vozíku a směřování 

evakuačního proudu správným směrem 

v rámci složitosti budovy. Jako velmi dobré se jeví minimální umístění překážek na únikové 

cesty a tím zúženi její efektní šířky a přehledné značení únikových cest.  

 
 
 

Obr. 19. – Rozvaděč vypínající el. energii 

v části budovy 
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7. Plán prověřovacího cvičení k ověření funkčnosti navrženého řešení 
 

Dle sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV – částka 26/2005 

[5] 

 

Prověřovací cvičení, 

Statutární město Ostrava, 

Budova magistrátu Prokešovo nám. 8 
 

Účel cvičení 

 

Ověření možnosti vyhlášení evakuace pomocí instalované telefonní ústředny Avaya 

Definity s funkcí „Group page“ v budově magistrátu města Ostravy Prokešovo nám 8. 

 

Cíl cvičení 

 

 Primární cíl 

 

 Seznámit zúčastněné z možností vyhlášení evakuace pomocí tel. Ústředny 

 Ověřit funkčnost navrženého řešení v praxi 

 Ověřit slyšitelnost a srozumitelnost hlášení 

 Prověřit funkčnost a návaznost vyhlášení evakuace na náležitosti stávajícího evakuačního 

plánu 

 

Sekundární cíl 

 

 Prověřit akceschopnost HZS Moravskoslezského kraje PS Ostrava. 

 Procvičit dodržování schémat spojení a komunikace mezi ostrahou a zasahující jednotkou. 

 Prověřit možnost částečného odpojení el. energie v případě evakuace v rámci budovy 

 

Místo a termín (datum a čas) provedení cvičení 
 

Dle možností Magistrátu v měsíci srpnu v neúřední den dopoledne 
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Námět cvičení 

 

V místnosti politického klubu začala hořet rychlovarná konvice,  místnost není trvale 

obsazena a požár se rozšířil i do vedlejších místností. Silné zakouření proniká na chodbu.  

 

 

Způsob provedení cvičení 

 

Cvičení bude provedeno na prověřovací úrovni součinnosti zaměstnanců a ostrahy 

objektu se zasahující jednotkou HZS 

 

 

Materiální zabezpečení cvičení 

 

Bez nároků na materiální zabezpečení za strany HZS 

 

Zúčastněné součásti HZS kraje, technika, jednotky PO, další složky IZS 

 

HZS Moravskoslezského kraje 

 

Časový harmonogram 
 

Zpozorování ohně 11.00 

Ukončení cvičení 14.00 

 

Bezpečnostní opatření 
 

V případě odstavení el. energie zabezpečit nevyužívání výtahů, zabezpečení dat 

výpočetních systémů. V případě vyhlašování nouzových stavů zabezpečit informovanost o 

cvičném poplachu. Informovat media o prověřovacím cvičení k zabránění negativních reakcí 

občanů. 

7.1. Organizační pokyny 

 

 Osoba odpovědná za provedení cvičení a dodržení námětu. 

Řídící cvičení Ing. Petr Mokryš, Magistrát města Ostrava, bezpečnostní technik 

 Pracovní skupina pro přípravu cvičení. 

Ing. Petr Mokryš, Magistrát města Ostrava, bezpečnostní technik 

Ing. Břetislav Gibas, Magistrát města Ostravy, tajemník 

Ing. Stanislav Richtár, OVANET a.s., ředitel  
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Ing. Jan Čapek, HZS moravskoslezského kraje, ředitel odboru komunikačních a 

informačních systémů 

 Organizace materiálního, technického a finančního zabezpečení cvičení. 

Bez nároku na speciální materiální a finanční zabezpečení. Z technického zabezpečení 

je na zvážení provést měření srozumitelnosti řeči dle Přílohy A, ČSN EN 60849 některou 

z uvedených metod: 

Index přenosu řeči (MTF) 

RASTI rychlý(prostorový) index akustického přenosu řeči 

Vyhodnocení foneticky vyvážených slov 

Zkouška modifikovaným rýmem 

Index artikulace 

Artikulační ztráta souhlásek 

 Organizaci přípravy řízení cvičení a vydání pokynů k zabezpečení přípravy 

Dle dohody pracovní skupiny pro přípravu cvičení. 

 Harmonogram přípravy cvičení 

Dle dohody pracovní skupiny pro přípravu cvičení. 

 Přípravu jednotek PO, dalších složek IZS 

Bez nutnosti přípravy, pokud pracovní skupina pro přípravu cvičení nerozhodne jinak. 

 Organizace pracovních porad 

Dle potřeby svolává řídící cvičení v pátky odpoledne od 14.00 v budově Magistrátu 

města Ostravy. První schůzka nejpozději měsíc před plánovaným termínem cvičení. 

 Opatření k přípravě prostoru provedení cvičení 

V případě odstavení el. energie zabezpečit nevyužívání výtahů, zabezpečení dat 

výpočetních systémů. V případě vyhlašování nouzových stavů zabezpečit informovanost o 

cvičném poplachu formou hlášení „Cvičný poplach“ 

 Způsob vyhodnocení cvičení 

Písemná zpráva o průběhu cvičení se subjektivními názory na slyšitelnost hlášení 

popřípadě s výsledky měření.  

 Forma mediálního zabezpečení cvičení 

Informovat media o prověřovacím cvičení k zabránění negativních reakcí občanů. 

Účast oddělení prezentace vztahů k veřejnosti Magistrátu města Ostravy. 
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8. Závěr 
 

Zaměření mé diplomové práce je spíše v uvažování o praktickém řešení problému 

evakuace v rozsáhlých budovách státní správy a samosprávy. Z literatury vydané na téma 

evakuace je zřejmé, že nejde stanovit jednotný postup, normativ, založený na univerzálnosti 

pohybu a rychlosti evakuovaných. V této oblasti lze pouze odstranit překážky brzdící nebo 

znesnadňující pohyb na základě analýz reálných příkladů a modelových situací.  

Jako zajímavější se jeví možnost výrazně zkrátit čas mezi zjištěním nebezpečí a 

zahájením evakuace náhradou za volání „HOŘÍ“. V budovách, kde není instalován nouzový 

zvukový systém dle ČSN EN 60849, který se mnohdy jeví jako ekonomicky nepřijatelný, 

s jednoúčelovým využitím a s výraznými problémy spojenými s instalací v historických 

budovách. 

Porovnávaná možnost využití moderní komunikační technologie, v tomto případě 

digitální telefonní ústředny, jako vhodné minimální náhrady náročných instalací evakuačního 

rozhlasu při zachování schopnosti plnit úkoly informovat o mimořádných situacích, popřípadě 

podávat evakuační pokyny. Nutné proprietární úpravy jsou minimální a jediný výrazný 

nedostatek, priorita funkce nouzového hlášení, je navržen k ověření prověřovacím cvičením, 

které by v reálném prostředí mohlo potvrdit funkčnost a parametry slyšitelnosti tohoto řešení. 

Úpravy organizačního řádu zpřesňují chování zaměstnanců pověřených organizací a 

zajištěním evakuace v případě hendikepovaných osob v rámci asistence a pomoci pro tyto 

osoby. Případná  úprava evakuačních plánů budovy v návaznosti na možné selektivní 

vypínání el. proudu je na zvážení odpovědných osob. V návrhu prověřovacího cvičení se sice 

jedná o sekundární cíl cvičení, ale jeho vyzkoušení v praxi by mohlo v případě reálného 

zásahu HZS výrazně ulehčit evakuaci osob v rámci budovy.  
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